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што го донесе Собранието на Социјалистичка Репуб-
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на 28 април 1965 година 

У. бр. 136 
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Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Републичката управа врши управни работи во 

рамките на правата и должностите на Републиката 
како и стручни, општествени и други работи од 
интерес за Републиката и за работата на Собранието 
на СРМ и Извршниот совет. 

Републичката управа, за потребите на самоуп-
равните организации, чија дејност ја опфаќа целата 
Република, врши определени стручни работи во врс-
ка со остварувањето на правото на самоуправување 
на тие организации. 

ч
/ Под републичка управа во смисла на овој закон 

се подразбираат републичките органи на управата 
надлежни за вршење на работите, правата и долж-
ностите на Републиката во областа на управата. 

Член 2 
Републичките органи на управата непосредно ги 

извршуваат сојузните и републичките закони, оп-
штествените планови и други прописи и општи акти, 
ја спроведуваат политиката утврдена од Собранието, 
ја следат состојбата во областа за која се образу-
вани, организираат и вршат определени служби, 
подготвуваат нацрти на закони и други прописи и 
вршат други стручни работи за Собранието и Изврш-
ниот совет, решаваат во управните работи, вршат 
управен надзор и други управни дејности во рам-
ките на правата и должностите на Републиката. 

За потребите на Собранието и Извршниот совет 
републичките органи на управата, во рамките на 
својот делокруг, изработуваат елаборати и други 
материјали, даваат известувања и податоци за со-
стојбата и развојот во соодветната област и вршат 
други стручни работи. 

Покрај работите од став 1 на овој член, репуб-
личките органи на управата, за потребите и по ба-
рање од организациите од член 1 став 2 на овој за-
кон, во рамките на својот делокруг, даваат известу-
вања, мислења и податоци во врска со разгледу-
вањето и решавањето на определени прашања во 
остварувањето на нивните самоуправни права и со-
работуваат со овие организации во претресувањето 
и решавањето на прашањата од заеднички интерес. 

Член 3 
Републичките органи на управата го обезбеду-

ваат спроведувањето на сојузните и републичките 
прописи и другите општи акти, а особено се грижат 
за благовременото, правилното и законитото извр-
шување на тие прописи и општи акти од страна 
на соодветните општиски органи на управата со 
непосредно извршување на тие прописи и општи 
акти и со преземање на соодветни управни и други 
мерки; со следење на состојбата во соодветната об-
ласт на управата и со укажување на појавите што 
се од значење за спроведувањето политиката на Со-
бранието во таа област; со известување на Собра-
нието и Извршниот совет за извршувањето на тие 
прописи и општи акти и со предлагање на соодветни 
мерки; со донесување прописи; со водење управна 
постапка и донесување решенија во таа постапка; со 
укажување стручна помош во работата на соодвет-
ните органи на управата во општините. 

Член 4 
Републичките органи на управата вршат упра-

вен надзор особено: со следење на законитоста на 
прописите на општинските органи на управата како 
и на општите акти на самоуправните организации, 
чија дејност ја опфаќа целата Република, кога тие 
ги донесуваат во извршување на републички про-
писи; со укажување на прописите што се во спро-
тивност со републички прописи; со вршење инспек-
циски и други работи на непосреден надзор; со ре-
шавање во управната постапка, сз преземање мерки 
за обезбедување и други административни мерки, 
кога за тоа се овластени. 

Член 5 
Во остварувањето на своите задачи републич-

ките органи на управата соработуваат, во работите 
од заеднички интерес, со соодветните органи на 
управата во општината; со општествено-политички 
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организации, работни организации и нивни здру-
женија и со здруженијата на граѓани; прибавуваат 
мислење од заинтересираните органи и организации 
за нацртите на прописи и други општи акти што ги 
приготвуваат; се грижат со својата работа да обез-
бедат ефикасно остварување правата и интересите 
на граѓаните и организациите; даваат иницијатива 
за остварување соработка со заинтересираните ор-
гани и организации во разгледувањето на прашања 
од заеднички интерес и ја прифаќаат иницијати-
вата од други органи и организации. 

Член 6 
Републичките органи на управата, во рамките 

на својот делокруг и овластувањата утврдени со 
закон, се одговорни за преземање на мерки за не-
посредно извршување на законите, општествените 
планови на СР Македонија и другите сојузни и ре-
публички прописи и општи акти, како и за спрове-
ведување на политиката што ја утврдило Собрание-
то на СРМ; за единствената примена на прописите 
и другите општи акти; за обезбедувањето и зашти-
тата на законитоста, правата на граѓаните, правата 
на самоуправувањето и другите права на работните 
и други организации, за обезбедувањето контрола 
во извршувањето на сојузните и републичките про-
писи и другите општи акти. 

Член 7 
Делокругот на републичките органи на управата 

се утврдува и се менува со закон. 
Делокругот и надлежноста на републичките ор-

гани на управата, што ги основа Извршниот совет, 
се утврдуваат со прописи на Извршниот совет до-
несени врз основа на закон. 

Член 8 
Републичките органи на управата работите од 

својата надлежност ги вршат самостојно врз основа 
и во рамките на Уставот и законите. 

Член 9 
Во вршењето на работите од својата надлежност, 

републичките органи на управата преземаат управ-
ни мерки за кои се овластени, донесуваат управни 
акти и вршат управни дејствија од СВОЈОТ делокруг. 

Старешините на републичките органи на упра-
вата донесуваат прописи за извршување на зако-
ните и уредбите и други сојузни прописи и прописи 
на Извршниот совет, кога за тоа се овластени. 

Член 10 
Републичките органи на управата непосредно ги 

извршуваат законите и другите сојузни и репуб-
лички прописи, ако е тоа со закон ставено во нивна 
надлежност. 

Член И 
Меѓусебните односи на републичките органи на 

управата, како и меѓусебните односи на републич-
ките органи и општинските органи на управата, се 
засновуваат врз правата и должностите утврдени со 
закон, како и врз соработката и стручната помош. 

Член 12 
За остварувањето на определени цели од заед-

нички интерес, републичките и општинските органи 
на управата и организациите можат да преземаат 

заеднички акции и да користат размена на искуства 
и други облици на соработка Оваа соработка репуб-
личките органи на управата можат да Ја оствару-
ваат и со органите на управата во другите соци-
јалистички републики. 

Член 13 
Надзор над работата на републичките органи на 

управата врши Собранието на СРМ и Извршниот 
совет. 

Определени права на надзор над работата на 
републичките органи на управата може да врши 
и друг републички орган на управата определен со 
закон. Кои права на надзор над работата на репуб-
личкиот орган на управата може да врши друг ре-
публички орган на управата се утврдува со закон. 

Член 14 
Со работата на републичките органи на упра-

вата раководи старешината на органот. 
Со работата на одделни рпеублички органи на 

управата (комитети, совети и комисии) раководи ко-
легијален орган, а одделни права и должности може 
да врши и претседателот на тој орган. 

Старешината на републичкиот орган на упра-
вата го организира вршењето на работите во органот 
со кој раководи, назначува работници за чие назна-
чување е овластен и е највисок дисциплински ста-
решина во органот. 

Старешината на републичкиот орган на упра-
вата го претставува органот со кој раководи. 

Старешината на републичкиот орган на упра-
вата донесува прописи за кои е овластен. 

Старешината на републичкиот орган на упра-
вата лично е одговорен за законита работа на орга-
нот со кој раководи и за извршувањето на задачите 
и работите од надлежноста на органот. 

Член 15 
Старешините и другите функционери на репуб-

личките органи на управата кои, според одредбите 
на овој закон, ги^ именува Собранието не можат 
на таа функција повторно да се именуваат за след-
ниот период од 4 години. 

По исклучок одделни старешини и други функ-
ционери наведени во став први на овој член, можат 
да бидат именувани да вршат таква функција нај-
многу уште за следните четири години еднаподруга, 
ако за тоа има оправдани причини. За оправданоста 
на тие причини претходно одлучува Републичкиот 
собор по предлог од претседателот на Извршниот 
совет. 

Периодот од четири години започнува да тече 
од денот на донесувањето на актот за именување. 

Член 16 
Функционерите на републичките органи на уп-

равата, што според одредбите на овој закон ^и 
именува Извршниот совет, можат да бидат повторно 
именувани на истата функција по истекот на пери-
одот од четири години од вршењето на таа функ-
ција. 

Периодот од четири години од став први на 
ОВОЈ член започнува да тече од денот на донесува-
њето на актот за именување. 
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Член 17 
При именувањето на старешините и другите 

функционери во републичките органи на управата 
ќе се води сметка за националниот состав на кад-
рите. 

Член 18 
Старешините на републичките органи на упра-

вата, што ги именува Собранието на СРМ, даваат 
свечена изјава пред претседателот на Собранието 
а старешините на републичките органи на управата 
што ги именува Извршниот совет — пред претсе-
дателот на Советот. 

Свечената изјава гласи: 
„Изјавувам дека должноста што ми е доверена 

совесно и предано ќе ја вршам, дека ќе се придр-
жувам кон Уставот и законите и дека ќе ги вложу-
вам сите свои сили за остварувањето целите на 
социјалистичкото општество и интересите на наро-
дот и граѓаните на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија". 

Член 19 
Работите од надлежноста на републичките ор-

гани на управата ги вршат работните луѓе во тие 
органи. 

Работните луѓе што работат во републичките 
органи на управата работите што им се определени 
се должни да ги вршат во согласност со прописите 
и во рамките на овластувањата што им се дадени 
и упатствата од старешината и се одговорни за бла-
говременото, законитото и правилното вршење на 
тие работи. 

Член 20 
Во републичките органи на управата работните 

луѓе имаат право на самоуправување утврдени со 
посебен закон. 

Член 21 
Републичките органи на управата самостојно Ја 

утврдуваат своЈата внатрешна организација, катего-
ризацијата на работите и систематизацијата на ра-
ботните места. Внатрешната организација ја утвр-
дуваат републичките органи на управата според 
природата и делокругот на работите и општите на-
чела за внатрешната организација на републичките 
органи на управата, што ги пропишува Извршниот 
совет. 

Член 22 
Средствата потребни за работа на републичките 

органи на управата се определуваат врз основа на 
посебен закон. 

Член 23 
Одредбите од член 2—22 на овој закон сходно 

се применуваат и на републичките органи и органи-
зации што вршат работи од општ интерес за репуб-
ликата. 

И. ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Републички ар гани на управата 
Член 24 

Републичките органи на управата се самостојни 
органи на управата или органи на управата во со-
став на определени самостојни органи на управата. 

Самостојните републички органи на управата се 
основаат за една или повеќе гранки на републич-

ката управа или за одделни области на управата, 
кои спаѓаат во областа на правата и должностите на 
Републиката. 

Органите на управата, во составот на опреде-
лени самостојни републички органи на управата, 
се основаат за вршење на определени управни, стру-
чни и други работи од делокругот на органите на 
управата во чиј состав се наоѓаат, а кои бараат опре-
делен обем на самостојност во нивното извршување. 

Член 25 
Самостојни републички органи на управата се: 

републичките секретаријати, комитетите и советите. 
Како самостојни републички органи на управата 
можат да постојат и заводи, управи, дирекции и 
комисии. 

Како републички органи на управата во соста-
вот на републичките секретаријати, комитетите и 
советите можат да постојат и заводи, управи, ди-
рекции, инспекторати и комисии. 

Член 26 
Самостојните републички органи на управата се 

основаат и се укинуваат со закон. 
Органите на управата во состав се основаат, уки-

нуваат и нивната надлежност се утврдува и менува 
со уредба. 

а) Републички секретаријати 

Член 27 
Секретаријатите се образуваат за оние гранки 

на управата, во кои управните работи од надлеж-
ност на Републиката се од поголем обем. 

Член 28 
Со работата на републички секретаријат рако-

води републички секретар. 
Во републички секретаријат може да се име-

нува заменик на републичкиот секретар. Заменикот 
на републичкиот секретар го заменува републич-
кот секретар во случаЈ на негова отсутност или спре-
ченост со сите овластувања на републички секретар 
и го застапува републичкиот секретар во работите 
на републичкиот секретаријат што ќе му ги опре-
дели републичкиот секретар. 

Републичкиот секретар и заменикот на репуб-
личкиот секретар ги именува и ги разрешува од 
должност Републичкиот собор на Собранието, по 
предлог од претседателот на Извршниот совет што 
го поднесува тој од името на Советот. 

Ако во републички секретаријат не е именуван 
заменик на републичкиот секретар, републичкиот 
секретар, во случај на негова привремена отсутност 
или спреченост, го заменува, со сите негови овлас-
тувања, друг републички секретар што ќе го опре-
дели Извршниот совет. 

Член 29 
Во одделни републички секретаријати можат да 

постојат и потсекретари. Потсекретарите му пома-
гаат на републичкиот секретар во раководењето со 
работите на републичкиот секретаријат, што ќе им 
ги определи тој, ја усогласуваат работата во одделни 
сектори на работа во републичкиот секретаријат, го 
заменуваат секретарот во случај на негова отсутност 
или спреченост во работите од внатрешните односи 
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во републичкиот секретаријат, ако во републичкиот 
секретаријат не постои заменик на републички се-
кретар и за својата работа му одговара на репуб-
личкиот секретар. 

Во републички секретаријат можат да се име-
нуваат еден или повеќе помошници на републич-
киот секретар. Помошникот раководи со секторот на 
работата што ќе му го определи републичкиот се-
кретар и за својата работа му одговара на секре-
тарот. 

Потсекретарите и помошниците секретари ги 
именува и ги разрешува од должност Извршниот 
совет по предлог од републичкиот секретар. 

Член 30 
Во републичките секретаријати можат да се на-

значат советници на републичкиот секретар. 
Советниците самостојно и непосредно ги вршат 

задачите и работите од делокругот на републич-
киот секретаријат што ќе им ги довери републич-
киот секретар и нему му одговараат за својата ра-
бота. 

Советниците на републичките секретари ги име-
нува и разрешува од должност Извршниот совет по 
предлог од републичкиот секретар. 

б) Републички комитети, совети и комисии 
Член 31 

Републички комитети се формираат за вршење 
на работи на републичката управа што се од заед-
нички интерес за два или повеќе републички ор-
гани на управата, за обезбедување соработка помеѓу 
овие органи и заедничко решавање по тие работа, 
како и за вршење одделни стручни управни и други 
работи во определена гранка на управата. 

Член 32 
Републички совети се формираат за вршење на 

работи од определена област на општествената деј-
ност во рамките на правата и должностите на Ре-
публиката, а особено кога е потребно да се оствари 
координација на работата на определени работни и 
други организации и заинтересираните републички 
органи. 

Советите можат да се овластат да одлучува ;1г 
по определени прашања, а може да им се довери и 
вршење на определени управни работи од надлеж-
носта на Републиката. 

Член 33 
Комисии се формираат за вршење определени 

работи на републичката управа, кои се од интерес 
за два или повеќе републички органи на управата 
или кои, според својата природа, треба да се реша-
ваат заеднички од тие органи. 

Член 34 
Комитетите, советите и комисиите се колегијал-

ни органи и се состојат од претседател и определен 
број членови. 

Комитетите, советите и комисиите можат да 
имаат потпретседатели 

Претседателите и потпретседателите на комите-
тите, советите и комисиите и нивните членови ги 
именува и разрешува од должност Собранието на 
СРМ, по предлог од претседателот на Извршниот 
совет што тој го поднесува од името на советот, ако 
со закон не е поинаку определено. 

Член 35 
Комитетите, советите и комисиите решаваат на 

седници. 
Член 36 

Претседателот на комитети, совети и комисија 
ги приготвува и ги свикува седниците и на нив прет-
седава. 

Претседателот на комитет, совет и комисија со 
закон може да се овласти да врши и определена 
права и должности од надлежноста на комитетот, со-
ветот и комисијата. 

Во случај на привремена отсутност или спрече-
ност на претседателот на комитет, совет или коми-
сија со сите негови овластувања го заменува прет-
седателот односно член што ќе го определи Изврш-
ниот совет. 

Претседателот ги потпишува актите што ги до-
несува комитетот, советот и комисијата и се грижи 
за нивното извршување. 

Член 37 
Комитетите, советите и комисиите полноважно 

решаваат и своите заклучоци ги донесуваат со мно-
зинството гласови на членовите на комитетот, сове-
тот и комисијата. 

Член 38 
Во комитетите, советите и комисиите можат да 

се именуваат помошници и советници на претседа-
телот. 

Одредбите на овој закон за назначување и раз-
решување од должност и за овластувањата и долж-
ностите на помошниците и советниците на репуб-
личките секретари во републичките секретаријати, 
сходно важат и за помошниците и советниците во 
комитетите, советите и комисиите. 

Член 39 
Стручните и административните работи на ко-

мисија ги врши самостојниот републички орган нл 
управата, во чиј општ делокруг спаѓаат работите од 
надлежноста на комисијата. 

Комисијата може да има и сопствена стручна и 
административна служба, ако е тоа потребно заради 
поуспешно вршење на работите од надлежноста на 
комисијата. За постоењето на сопствена стручна и 
административна служба на комисијата се одлучува 
со актот за основање на комисијата. 

в) Самостојни републички заводи, управи и дирекции 

Член 40 
Заводи се формираат за проучување и обработ-

ка на стручни прашања од определена област на ре-
публичката управа и за приготвување на материјали 
за потребите на републичките органи како и за вр-
шење определени управни и други работи од таа 
област. 

Заводите можат да проучуваат прашања и да 
приготвуваат материјали и за потребите на работ-
ните и други организации од областа на републичка-
та управа за која се формирани. 

Член 41 
Управи се формираат за вршење на определени 

управни работи, што бараат посебно организирана 
служба и самостојност во работата. 
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Член 42 
Дирекции се формираат за вршење на опреде-

лени управни работи од делокругот на други само-
стојни републички органи на управата и со нив по-
брзани стопански работи, кога вршењето на тие ра-
боти бара посебна организирана служба и само-
стојност во работата. 

Член 43 
Со работата на завод раководи директор. 
Во завод може да се назначи заменик на 

директор. 
Директорот на завод и заменикот на директорот 

го именува и разрешува Извршниот совет, ако со 
закон не е поинаку определено. 

Во завод можат да се именуваат помошници и 
советници на директорот. Одредбите на овој закон 
за овластувањата и должностите на заменик на ре-
публички секретар и за именувањето и разрешува-
њето, овластувањето и должностите на помошниците 
во републички секретаријат и на советниците на ре-
публички секретар сходно важат и за заменикот на 
директорот во завод, за помошниците во завод и за 
советниците на директорот на завод. 

Член 44 
Со работата на управа и дирекција раководи 

старешина. 
Старешината на управа и на дирекција го име-

нува и разрешува од должност Извршниот совет. 
Во управите и дирекциите можат да се имену-

ваат помошници. Одредбите на овој закон за имену-
вањето и разрешувањето од должност и за овла-
стувањето и должностите на помошниците во ре-
публичките секрета,ријати сходно важат и за по-
мошниците во управите и дирекциите. 

г) Заводи, управи, дирекции, инспекторати и ко-
мисии во состав на републичките секретаријати, ко-

митети и совети 

Член 45 
За вршење на определени управни, стручни и 

други работи од делокругот на републички секрета-
ријат, републички комитет и републички совет, кое 
бара посебно организирање на служба и определен 
обем на самостојност во работата, во составот на овие 
органи на управата се формираат заводи, управи, 
дирекции, инспекторати и комисии. 

Член 46 
Со работата на органот на управата во состав 

на друг орган раководи старешина кого го именува 
и разрешува од должност Извршниот совет, по пред-
лог од старешината на републичкиот орган на упра-
вата, во чиј состав се наоѓа овој орган. 

Членовите на комисија во состав на друг орган 
ги именува и ги разрешува од должност Извршниот 
совет по предлог од старешината на републичкиот 
орган на управата, во чиј состав се наоѓа коми-
сијата. 

Член 47 
Органот на управата во состав на друг орган 

го претставува, спрема другите републички органи 
на управата и другите органи и организации, него-

виот старешина, а спрема Собранието на СРМ и 
Извршниот совет старешината на републичкиот ор-
ган на управата во чиј состав се наоѓа овој орган. 

Член 48 
Одредбите на овој закон за работата на коми-

сиите како самостојни републички органи на упра-
вата и за овластувањата и должностите на претсе-
дателите на овие комисии сходно се применуваат и 
во поглед на работата на комисиите во состав на 
друг орган и овластувањето и должностите на прет-
седателите на тие комисии. 

2. Републички органи и организации што вршат 
работи од општ интерес за Републиката 

Член 49 
За вршење на стручни и други работи во рам-

ките на правата и должностите на Републиката во 
областите на општествените служби или одделни и 
други служби или работи што се од интерес за Ре-
публиката, можат да се формираат совети, заводи, 
дирекции и комисии. 

На органите и организациите од став 1 на овој 
член со закон може да им се довери и вршење на 
определени управни работи. Во вршењето на управ-
ните работи овие републички органи и организации 
I и имаат овластувањата и должностите на репуб-
лички органи на управата, ако со закон не е поина-
ку определено. 

Републичките органи и организации од став 1 
ма овој член се основаат и се укинуваат со закон. 

Член 50 
Одредбите на член 49 од ОВОЈ закон за стареши-

ните и другите функционери на советите, заводите, 
управите и дирекциите, како самостојни републички 
органи на управата, за начинот на нивното имену-
вање и за нивните овластувања и должности, за со-
ставот и работата на комисиите, како самостојни 
републички органи на управата, како и за начинот 
на именувањето, овластувањата и должностите на 
претседателите, потпретседателите, членовите и ДРУ-
1ите функционери на тие комисии, сходно се приме-
нуваат и на републичките органи и организации. 

3. Внатрешна организација 

Член 51 
Заради успешно извршување на задачите однос-

но вршење на работите од делокругот на републич-
ките органи на управата, во овие органи се образу-
ваат внатрешни организациони единици. 

Организационите единици се образуваат според 
карактерот на службата, обемот и природата на ра-
ботите. 

Член 52 
Како организациони единици во републичките 

органи на управата можат да се образуваат сектори, 
инспекторати, одделенија, групи, отсеци, реферати 
и други организациони единици. 

Член 53 
За вршење на стручни, административни и тех-

нички работи може да се образуваат одделенија, 
бира, уреди, сметководства, економати, писарници и 
други организациони единици. 
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Член 54 
За расправање и давање мислења на стареши-

ната на органот по одделни начелни прашања и дру-
ги поважни прашања од делокругот на републич-
киот орган на управата, може да се образува коле-^ 
гиум. 

Со прописите за внатрешната организација на 
републичкиот орган на управата се определува сос-
тавот и начинот на работата на колегиумот. 

Член 55 
За проучување на одделни прашања, изработка 

на прописи, давање мислења и предлози, во репуб-
личките органи на управата можат да се образуваат 
стручни комисии или стручни совети. 

Стручните комисии односно совети се основаат 
и нивниот состав и делокруг се определува со пра-
вилникот за внатрешната организација на репуб-
личкиот орган на управата или со акт на стареши-
ната на органот. 

Член 56 
Стручни комисии односно стручни совети, во 

смисла на овој закон, може да образува и Изврш-
ниот совет за следење на одделни појави од дело-
кругот на соодветниот орган на управата и за да-
вање мислења и предлози, Комисијата односно со-
ветот своето мислење односно предлог истовремено 
и во еднаков текст ги упатува до Извршниот совет 
и органите на управата. 

Со актот за образување на комисија и совет се 
определуваат нивните задачи, составот и начинот на 
работа. 

III. ПРАВНИ АКТИ 

Член 57 
Старешините на републичките органи на упра-

вата, односно колегијалните органи на републич-
ката управа, донесуваат прописи за извршување на 
законите и прописите на Сојузниот извршен совет 
и Извршниот совет кога за тоа изрично се овла-
стени. 

Член 58 
Старешините на самостојните републички орга-

ни на управата можат да донесуваат правилници, 
наредби и упатства. 

Во комитетите, советите и комисиите прописите 
од претходниот став ги донесува колегијалниот 
орган. 

Член 59 
Со правилник се разработуваат одделни одред-

би на законите и прописите заради нивното извр-
шување. 

Со наредба се наредува или се забранува по-
стапување во определена ситуација, која има општо 
значење за извршувањето на одделни одредби на 
законите и прописите. 

Со упатство се пропишува начинот на работа на 
органите на управата во врска со извршувањето на 
одделни одредби на законите и прописите. 

Член 60 
Старешината на самостојниот републички орган 

на управата, во чиј состав се наоѓа друг орган па 
управата, донесува правилници, наредби и упатства 
за органот што е во неговиот состав. 
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Член 61 
Старешините односно колегијалните органи на 

републичките органи на управата можат да даваат 
задолжителни инструкции во одделни работи од 
општ интерес за Републиката, кога за тоа се овла-
стени со закон. 

Член 62 
Со прописите на старешината односно на коле-

гијалниот орган на републичкиот орган на управата 
не можат за граѓаните, работните и други органи-
зации да се установуваат права и обврски ниту над-
лежности на органите. 

Член 63 
Во управната постапка и во одлучувањето по од-

делни прашања како и во другите случаи предви-
дени со прописи, старешините на републичките ор-
гани на управата донесуваат решенија. 

Старешините на републичките органи на упра-
вата можат да овластат одделни функционери или 
други работници во управната постапка и во одлу-
чувањето на одделни прашања да донесуваат ре-
шенија. 

Член 64 
Во поглед на правните акти на старешините на 

републичките органи и организации од член 49 на 
ОВОЈ закон, односно на колегијалните органи на тие 
органи и организации, сходно се применуваат одред-
бите од член 57—63. 

IV. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 

Член 65 
За остварување начелото на јавноста во рабо-

тата републичките органи на управата се должни, 
преку печатот и други видови информации, да ја 
запознаат Јавноста за прашањата од својот делокруг 
и за мерките за нивното решавање, кои се од не-
посреден интерес за граѓаните, општествените, ра-
ботните и други организации. 

Републичките органи на управата се должни, по 
барање од претставниците на печатот и други ин-
формативни институции, да даваат известување и 
податоци за одделни прашања од својот делокруг 
како и на претставниците на општествените работни 
и други организации, по нивно барање, да им даваат 
известувања и податоци за одделни прашања од СВО-
ЈОТ делокруг што се од непосреден интерес за тие 
организации. 

Податоците и известувањата за работата на ре-
публичките органи на управата ги дава стареши-
ната на органот или работникот што тој ќе го 
овласти. 

Републичките органи на управата ќе го ускра-
1ат давањето на податоци, ако тие податоци прет-
ставуваат државна или службена тајна. 

V. О Д Н О С И 
1. Меѓусебни односи на републичките органи на 

управата 

Член 66 
Републичките органи на управата се должни ме-

ѓусебно да соработуваат по прашањата од заеднички 
интерес во границите на својот делокруг и овласту-
вањата. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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За таа цел, републичките органи на управата 
можат да организираат состаноци и советувања и на 
нив да повикуваат претставници и стручњаци на 
заинтересираните органи на управата, да формираат 
привремени заеднички стручни комисии и работни 
групи, да бараат мислења и да организираат други 
видови меѓусебна соработка. 

Член 67 
Републичките органи на управата можат во ра-

ботите од заеднички интерес, кои според својата 
природа бараат постојана соработка на заинтереси-
раните републички органи на управата, да основаат 
и заеднички колегијални работни тела (комисии, 
групи и др.). 

Кога по одделни прашања е потребно да се обез-
беди усогласување на ставовите на заинтересираните 
републички органи на управата или да се обезбеди 
неопходна кординација во спроведувањето на поли-
тиката во определена област или по определени пра-
шања, заеднички колегијални работни тела од став 
1 на овој член може да формира Извршен совет. 

Колегијалните работни тела од став 1 и 2 на 
ОВОЈ член се основаат во состав на републичкиот 
орган на управата, во чиј делокруг претежно спа-
ѓаат работите што му се доверени на работното тело. 

Член 68 
При решавањето на прашања од делокругот на 

републички орган на управата, за кои се особено 
заинтересирани и други републички органи на упра-
рата, е потребно да се прибави мислење од тие гра-
ѓани. 

Ова мислење републичките органи на управата 
го даваат писмено. 

Член 69 
Републичките органи на управата се должни ед-

ни на други да си доставуваат податоци или изве-
стувања; потребни за вршење на работите од нив-
ниот делокруг, со кои располагаат тие во вршењето 
на своите редовни работи. 

Член 70 
При подготвувањето нацрти на прописи репуб-

личките органи на управата се должни за тие нацрти 
да прибават мислење од заинтересираните репуб-
лички органи, работни и други организации (Стопан-
ската комора, Републичкиот совет на Сојузот на син-
дикатите, заедниците на работните организации и 
други). 

Ако републичките органи на управата при под-
готвувањето нацрти на прописи, што ги донесува 
Собранието на СРМ или Извршниот совет, не ги 
прифатат начелните и другите поважни забелешки 
од заинтересираниот орган, работна и друга органи-
зација, тие се должни кон нацртот на прописот да 
ги приложат и тие забелешки и да дадат свое ми-
слење. 

Член 71 
Ако старешината на републички орган на упра-

вата е овластен да донесе пропис во согласност со 
старешината на друг републички орган на управата, 
а согласност помеѓу старешините на овие органи не 

е постигната, старешините се должни за спорното 
прашање да го известат Извршниот совет и да по-
стапат според насоките што ќе им ги даде Советот. 

Член 72 
Ако помеѓу републички органи на управата на-

стане спор во врска со надлежноста или се појават 
други спорни прашања во вршењето на работите од 
нивниот делокруг, овие органи се должни за такво-
то прашање да го известат Извршниот совет. 

Извршниот совет ќе го разгледа спорното пра-
шање и ќе им даде насоки на републичките органи 
на управата за неговото решавање. 

Член 73 
Надзор над работата на заводите, управите, ди-

рекциите и комисиите, како самостојни републички 
органи на управата, врши републичкиот секретари-
јат определен со закон, ако со закон не е опреде-
лено надзорот да го врши непосредно Извршниот 
совет. 

Член 74 
Републичкиот орган на управата КОЈ врши над-

зор над работата на заводот, управата, дирекција!а 
или комисијата спрема тие органи има право и 
должност: да ги укине незаконските поединечни 
акти на старешините на тие органи донесени вон 
управната постапка; да го следи извршувањето на 
прописите што непосредно ги извршуваат тие орга-
ни; да бара од нив извештај за работата и мислења 
по прашањата од нивниот делокруг, како и пода-
тоци и други материјали потребни за вршење на 
надзорот. 

Член 75 
Надзор над работата на органот на управата во 

состав на републички орган на управата врши ста-
решината на републичкиот орган на управата, зо 
чиј состав се наоѓа тој орган. 

Во вршењето на овој надзор старешината на 
републичкиот орган на управата има право и долж-
ност: да ги укине поединечните акти на стареши-
ната на органот на управата што е во негов состав, 
донесени вон управната постапка, ако се во спро-
тивност со закон или друг пропис; да решава по 
жалбите против актите на старешината на органот 
иа управата што е во негов состав и да го врши пра-
вото на надзор според прописите за управната по-
стапка, ако со сојузен закон не е поинаку опреде-
лено; да му издава задолжителни стручни упатства 
на органот на управата што е во состав и да му опре-
делува одделни задачи во рамките на неговите општи 
задачи; да бара извештаи од органот на управата 
што е во состав за работата од надлежност на тој 
орган; да го следи извршувањето на прописите што 
непосредно ги извршува органот на управата што е 
во негов состав. 

Член 76 
Одредбите од член 60—75 на ОВОЈ закон за ме-

ѓусебните односи на републичките органи на упра-
вата сходно се применуваат и на меѓусебните од-
носи на републичките органи и организации, што 
вршат работи од интерес за Републиката како и на 
односите на тие органи и организации и републич-
ките органи на управата. 
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2. Односи на републичките и општинските органи на 
управата 

Член 77 
Во вршењето на работите од својот делокруг ре-

публичките органи на управата општат непосредно 
со општинските органи на управата. 

Член 78 
Републичките органи на управата, во рамките на 

својот делокруг, вршат надзор над законитоста на 
прописите и другите општи акти на општинските 
органи на управата. 

Член 79 
За извршувањето на работите од својот дело-

круг републичките органи на управата имаат право 
да бараат од соодветните општински органи на упра-
вата известувања во врска со извршувањето на со-
јузните и републичките закони и другите сојузни 
и републички прописи, како и известувања и пода-
тоци за состојбата и појавите во соодветната област 
на управата. 

При барањето на податоци републичките органи 
на управата ќе ги сообразат своите барања и се 
должни да се користат со податоците со кои веќе 
располагаат други органи и организации. 

Член 80 
Републичките органи на управата не можат да 

пренесат работи од своја надлежност врз општин-
ските органи на управата, ако за тоа не се овластени 
со закон. 

Член 81 
Републичките органи на управата не можат да 

преземат работи од општинските органи на упра-
вата, ако тоа не е предвидено со закон. 

Републичките органи на управата се должни да 
извршат работи од областа на управата и долж-
ностите на Републиката, чие извршување со закон 
е ставено во надлежност на општински орган на 
управата, ако овој орган, и покрај предупредува-
њата на републичкиот орган на управата, не ја 
изврши или не ја извршил работата во определен 
рок. 

Трошоците во врска со извршувањето на рабо-
тите од став 2 на овој член паѓаат на товар на оп-
штината чиј орган не ги извршил определените 
работи. 

Член 82 
Републичките органи на управата, кои заради 

контрола на извршувањето на законите и другите 
прописи, како и заради заштита на законитоста и 
правата на граѓаните и организациите, вршат работи 
на инспекција, овие работи, можат согласно со за-
кон, да ги вршат на целата територија на Репуб-
ликата непосредно или преку соодветните општин-
ски органи на управата. 

Член 83 
Општинските органи на управата се должни да 

извршат одделна инспекциска работа од надлеж-
носта на републичките органи на управата кога овие 
органи ќе го побараат тоа од нив. 

Во случај од став 1 на овој член републичките 
органи на управата се должни на општинските ор-
гани на управата да им обезбедат средства за извр-

шување на тие работи, ако со закон за односната 
инспекција не е поинаку определено. 

Републичките органи на управата имаат право да 
вршат непосреден надзор над работата на општин-
ските органи на управата во извршувањето на ин-
спекциските работи што им се доверени од областа 
на правата и должностите на Републиката. 

Член 84 
Републичките органи на управата се должни во 

соодветната гранка на управата да им укажуваат 
стручна помош на општинските органи на управата 

Стручната помош републичките органи на упра-
вата ја укажуваат со давање на стручни објасненија, 
со одржување стручни советувања, со давање ми-
слења за примена на републички прописи, со прене-
сување искуства во работата и преку други видови 
стручна помош. 

Член 85 
Републичките органи на управата се должни на-

цртите на прописи и други стручни материјали, со 
кои се уредуваат односно обработуваат начелни пра-
шања од соодветната област на управата, да им ги 
доставуваат претходно на мислење на соодветните 
општински органи. 

Републичките органи на управата се должни да 
го земат во разгледување мислењето што го дале 
општинските органи како и предлозите што само-
иницијативно ги даваат овие органи во решавањето 
на начелни прашања. 

Ако републичкиот орган на управата при под-
готвувањето на нацртите на прописите што ги до-
несува Собранието на СРМ или Извршниот1 совет не 
ги прифати начелните и други поважни забелешки 
на општинскиот орган, тој е должен кон нацртот на 
прописот да ги приложи и овие забелешки и за 
нив да даде свое мислење. 

Член 86 
Одредбите на член 77—85 за односите на репуб-

личките органи на управата и на органите на упра-
вата во општинските собранија сходно се примену-
ваат и на односите на републичките органи и ор-
ганизации што вршат работи од интерес на Ре-
публиката и на соодветните органи и организации 
на општините. 

3. Односи на републичките органи на управата 
спрема Собранието на СРМ и Извршниот совет 

Член 87 
Републичките органи на управата се должни да 

му доставуваат на Собранието на СРМ и на Изврш-
ниот совет извештаи за својата работа, за состојбата 
во односната област на управата, известувања и об-
јасненија за прашањата од нивниот делокруг, пода-
тоци, списи и други документи потребни за работата 
на Собранието и Извршниот совет. 

Член 88 
Републичките органи на управата се должни, по 

барање од Собранието и Извршниот совет, да ја ис-
питаат состојбата во определена област да проучат 
определено прашање или во определен рок да извр-
шат работа од својот делокруг и за тоа да им под-
несат извештај. 
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Член 89 
Извршниот совет ги укинува прописите на ре-

публичките органи на управата ако се во спротив-
ност со закон, уредба или друг пропис на Изврш-
ниот совет. 

Член 90 
Републичките секретари, претседателите на ко-

легијалните органи и другите функционери што ра-
ководат со републички органи на управата се долж-
ни, по барање од собор, одбор или комисија на Со-
бранието на СРМ, да поднесуваат извештаи и да 
даваат известувања и објасненија за извршувањето 
на законите и другите прописи и за други прашања 
од делокругот на органот со кој раководат, како и 
да даваат усни и писмени одговори на прашањата 
што ги поставуваат пратениците. 

Член 91 
Републичките секретари, претседателите на ко-

легијалните органи и другите функционери што ра-
ководат со републички органи на управата пред со-
борите на Собранието на СРМ и пред Извршниот 
совет можат да изнесат одделни начелни и поважни 
прашања од делокругот на органот со кој раководат 
или во врска со изработката на нацрти на прописи 
или други акти за разгледување. 

Член 92 
Републичките органи на управата се должни, по 

барање од собор, постојан одбор, комисија и други 
тела на соборите и на Собранието на СРМ, да под-
готвуваат нацрти на одделни закони и други акти 
за Собранието на СРМ. 

Републичките органи на управата се должни по 
барање од некој собор на Собранието на СРМ да му 
доставуваат податоци, списи и исправи од својот 
делокруг, што му се потребни за вршење на анкети 
и сослушувања. 

Член 93 
Републичките органи на управата се должни, по 

барање од Извршниот совет и неговите тела, во 
рамките на СВОЈОТ делокруг, да подготвуваат нацрти 
на закони и други акти за Собранието на СРМ и 
нацрти на прописи и акти на Извршниот совет, како 
и да подготвуваат елаборат и други материјали по-
требни за работата на Советот и неговите тела. 

Член 94 
Републичките органи на управата се должни да 

постапуваат според општите насоки за работа што 
им ги дава Извршниот совет. 

Со општите насоки се утврдуваат начелните ста-
вови на Извршниот совет, со кои се усогласува ра-
ботата на републичките органи на управата во спро-
ведувањето на законите и другите акти на Собра-
нието. 

Ако републичкиот орган на управата смета дека 
општата насока не е во согласност со закон или друг 
акт, може да му стави приговор на советот и да 
бара повторно да ја разгледа дадената насока. 

Член 95 
Одредбите на член 87—94 од ОВОЈ закон за одно-

сите на републичките органи на управата спрема Со-
бранието на СРМ и Извршниот совет сходно се при-

менуваат и на односите на републичките органи и 
организации, што вршат работи од општ интерес за 
Републиката, спрема Собранието и Извршниот совет. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 96 
Именувањето на претседателите и членовите на 

постојаните републички комисии и совети ќе се усо-
гласи со соодветните одредби на овој закон во рок 
од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 97 
Се овластува Извршниот совет да го утврди на-

чинот на канцелариското работење на органите на 
управата и органите и организациите што вршат 
работи од општ интерес за Републиката. 

До донесувањето на овој пропис, републичките 
органи и организации наведени во став 1 на овој 
член, ќе ги применуваат постојните прописи за кан-
целариско работење. 

Член 98 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на 
СРМ". 

180. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 
Се прогласува Законот за организацијата и ра-

ботењето на Извршниот совет, што го донесе Собраа: 
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 
април 1965 година и на седницата на Организационо-
пслитичкиот собор, одржана на 28 април 1965 година. 

У. бр. 135 
29 април 1965 год 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Извршниот совет, како орган на Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија, ги врши по-
литичко-извршните работи од надлежноста на Ре-
публиката утврдени со Уставот и законите и одлу-
чува по тие работи на начинот определен со ОВОЈ 

закон. 
Член 2 

Извршниот совет му предлага на Собранието ут-
врдување на политиката, се грижи за спроведува-
њето на политиката утврдена од Собранието и врши 
други политичко-извршни работи од надлежноста на 
Републиката, 
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Член 3 
Во предлагањето и спроведувањето на полити-

ката што ја утврдува Собранието и во извршувањето 
на законите и другите прописи, Извршниот совет 
соработува со собранијата на општините и со Град-
ското собрание на Скопје. 

Извршниот совет обезбедува соработка и со оп-
штествено-политичките и другите самоуправни ор-
ганизации во Републиката по прашањата од заед-
нички интерес и при одлучувањето ги зема во раз-
гледување и нивните мислења и предлози. 

Извршниот совет разменува искуства од рабо-
тата со извршните совети на другите социјалистички 
републики и развива други видови соработка со нив. 

Член 4 
Извршниот совет за работите од својата надлеж-

ност одлучува на седници. 

Член 5 
Извршниот совет е должен да ја известува јав-

носта за своите одлуки, заклучоци и ставови по пра-
шањата што ги претресува и за својата работа во 
целина, преку печатот и другите средства за инфор-
мирање, како и со објавување на постојани или по-
времени публикации и други материјали од инте-
рес за јавноста. 

Советот обезбедува услови за запознавање на 
претставниците на печатот и на другите видови на 
информирање со работите од претходниот став. 

Член 6 
Извршниот совет, во согласност со одредбите од 

овој закон, ја утврдува со деловник својата внатреш-
на организација, начинот на работењето и органи-
зацијата и делокругот на службите што вршат ра-
боти за потребите на Советот. 

2. СОСТАВ И ИЗБОР 

Член 7 
Извршниот совет го сочинуваат претседател и 

членови што ги избира Републичкиот собор од ре-
дот на пратениците на Собранието. 

Со одлуката за избор на Извршниот совет, Ре-
публичкиот собор го утврдува и бројот на члено-
вите на Советот. 

Член 8 
Предлог за претседател на Извршниот совет под-

несува Комисијата за прашањата на изборите и име-
нувањата, а можат да поднесат и најмалку дваесет 
членови на Републичкиот собор. 

Републичкиот собор го избира Извршниот совет 
по предлог од пратеникот предложен за претседател 
на Извршниот совет и врз основа на мислење од Ко-
мисијата за прашањата на изборите и именувањата. 

Пратеникот, предложен за претседател на Сове-
тот, може да го предложи и бројот на членовите на 
Советот. 

Член 9 
Претседателот и членовите на Извршниот совет 

се избираат за време од четири години. 
Претседателот на Извршниот совет има право 

да му предлага на Републичкиот собор разрешување 
на одделни членови на Советот и избор на нови. 

Републичкиот собор на местото на членовите на 
Извршниот совет, на кои им престанал мандатот на 
пратеник, избира нови членови. 

3. ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

Член 10 
Претседателот на Извршниот совет го претста-

вува Советот, се грижи за остварувањето на полити-
ката и извршувањето на заклучоците на Советот и 
Ја координира работата на републичките органи на 
управата заради спроведување на општата политика 
на Советот, во согласност со начелните ставови на 
Советот. 

Претседателот на Советот ги свикува седниците 
на Советот по своја иницијатива или по предлог од 
најмалку пет членови, раководи со нив и го утврду-
ва предлогот на дневниот ред, се грижи за органи-
зирање на работите во врска со работењето на Из-
вршниот совет и ја усогласува работата на Советот. 

Претседателот на Советот ги потпишува про-
писите и другите акти на Советот што се објавуваат 
во „Службен весник на СРМ". 

Со деловникот се уредува потпишувањето на ак-
тите што не се објавуваат во „Службен весник на 
СРМ". 

Член 11 
Извршниот совет има еден или повеќе потпрет-

седатели што ги избира Советот од редот на своите 
членови. 

Потпретседателот, кого ќе го определи Советот, 
го заменува претседателот на Советот во случај на 
негова отсутност или спреченост. 

Претседателот на Советот може да ги овласти 
потпретседателите на Советот да го заменуваат во 
определени работи за кои е овластен тој. 

Член 12 
Членовите на Советот имаат право и должност 

да учествуваат во претресувањето и одлучувањето 
на седниците на Советот, да предлагаат донесување 
на прописи, други акти и мерки и претресување и 
заземање ставови по други прашања од надлеж-
носта на Советот. 

Член 13 
Извршниот совет има секретар. 
Секретарот му помага на претседателот на Со-

ветот во организирањето на работите и во спрове-
дување на заклучоците на Советот, ја усогласува 
работата на стручните и другите служби на Советот 
и раководи со службите на Советот, за кои тоа е 
предвидено со деловникот на Советот. 

Во случај на краткотрајна отсутност или спре-
ченост на секретарот, Советот му определува заменик 
од редот на републичките секретари. 

Секретарот е наредбодател за извршување на 
претсметката на Извршниот совет. 

4. РАБОТА НА СОВЕТОТ 

Член 14 
Извршниот совет за работите од својата надлеж-

ност одлучува на седници на кои учествуваат чле-
новите на Советот. 
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На седниците на Советот со право на член на 
Советот учествуваат републичките секретари, ди-
ректорот на Заводот за стопанско планирање и се-
кретарот на Извршниот совет кога на дневен ред 
се предлози на републичкиот општествен план, ре-
публичкиот буџет и завршната сметка за извршу-
вање на буџетот односно предлози на акти или мерки 
што се однесуваат на областите од делокругот на 
соодветниот републички секретаријат. 

Републичките секретари, директорот на Заводот 
за стопанско планирање и другите старешини на са-
мостојните републички органи на управата учеству-
ваат на седниците на Советот на кои се претресува 
извештајот за работа на органот со кој раководат, со 
право да се изјаснуваат по изнесените мислења и 
предложените заклучоци. 

Извештајот за работата нема да се претресува 
ако функционерот што раководи со тој орган е спре-
чен да присуствува на седницата. 

На седниците на Советот присуствува секрета-
рот за законодавство и организација кога на дневен 
ред се наоѓаат прашања од делокругот на тој Секре-
таријат и по нив изнесува свои мислења и предлози. 

Член 15 
Извршниот совет донесува уредби, одлуки и 

упатства за извршување на законите и другите оп-
шти акти на Собранието, кога за тоа е овластен со 
закон или со тие акти. 

Советот, во рамките на законските овластувања, 
донесува решенија. 

Советот донесува заклучоци кога не одлучува со 
друг акт. 

Член 16 
Извршниот совет на републичките органи на 

управата им Дава општи насоки со кои се утврду-
ваат начелни ставови на Советот во однос на поли-
тиката за извршување на законите и другите општи 
акти на Собранието и Советот. Општите насоки се 
утврдуваат писмено во форма на заклучок. 

Ако функционерот, кој раководи со републички 
орган на управата, смета дека општата насока не 
е во согласност со законот или со друг акт на Со-
бранието или со пропис на Советот, може да му ста-
ви приговор на Советот и да бара повторно да се 
претресе прашањето на кое се однесува приговорот 
и по него да се заземе конечен став. 

Член 17 
Извршниот совет одлучува со мнозинството гла-

сови на присутните членови. 
Советот со мнозинството на гласови на сите свои 

членови го донесува деловникот на Извршниот со-
вет. 

Гласањето е јавно. 

5. ОДБОРИ, КОМИСИИ И ДРУГИ РАБОТНИ 
ТЕЛА НА СОВЕТОТ 

Член 18 
За разгледување на прашања од својата надлеж-

ност и давање на мислења и предлози ЕО нив, Из-
вршниот совет може да образува одбори и други 
работни тела. 

Одборите и другите работни тела од претходниот 
став не можат да донесуваат заклучоци кои се 
задолжителни за републичките органи на управата. 

Член 19 
За разгледување и давале на Мислења и пред-

лози по одделни прашања Од својата надлежност^ 
како и за донесување на одделни решенија по опре-
делени прашања од својата надлежност, Извршниот 
совет може да образува постојани или повремени 
комисии. 

Член 20 
Со актот за образувањето на одбори, комисија 

или друго работно тело се определува и бројот на 
членовите, нивниот состав, задачите и овластува-
њата на тие тела. 

6. СТРУЧНИ СОВЕТИ 

Член 21 
Извршниот совет, како советодавни тела, може 

да образува стручни совети во одделни области. 
Стручните совети се должни, по барање од Из-

вршниот совет и неговите одбори и комисии како и 
од соборите, одборите, комисиите и другите тела на 
Собранието, да даваат мислења и предлози по од-
делни прашања од нивниот делокруг. 

Претседателите и членовите на стручните совети 
ги именува Извршниот совет. 

Делокругот и начинот на работа на стручните 
совети се утврдува со актот за нивното основање. 

7. ОДНОСИ ПОМЕЃУ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
И СОБРАНИЕТО 

Член 22 
Извршниот совет во Собранието го претставува 

претседателот на Советот. 
Советот во Собранието и неговите тела го прет-

ставуваат и членовите на Советот во случаите пред-
видени со овој закон или кога тоа Советот ќе го 
определи. 

Член 23 
Републичкиот секретар, кој на Извршниот совет 

му поднел нацрт на закон, или неговиот заменик 
учествува, како претставник на Советот, во работата 
на одборите и соборите на Собранието. 

Советот може да определи свој член, републички 
секретар или негов заменик или друг републички 
функционер да учествува во работата на одборитз, 
комисиите и другите тела на соборите и на Собра-
нието како претставник на Советот. 

Член 24 
Претставникот на Извршниот совет присуствува 

на седниците на соборите, одборите, комисиите и 
другите тела на соборите и на Собранието, го изне-
сува ставот по одделни прашања, има право во 
името на Советот да предлага амандмани на предло-
зите на закони и другите акти по кои одлучува Со-
бранието и да се изјаснува за другите амандмани 
по предлозите на закони и другите акти што ги 
утврдил Советот. 

Претставникот на Извршниот совет може да му 
предложи на собор или одбор на Собранието да го 
одложи решавањето на одделно прашање, за да 
може Извршниот совет да заземе став по него. 
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Член 25 
Извршниот совет упатува свои повереници на 

седниците на соборите на Собранието и нивните од-
бори, комисии и други тела на кои се претресува 
предлог на закон или друг акт односно друг мате-
ријал што го поднел Советот. 

Извршниот совет ќе упати повереници и кога 
тоа го бара собор, одбор, комисија или друго тело 
на Собранието или кога Советот смета дека е тоа 
потребно. 

Поверениците се определуваат од редот на функ-
ционерите и работниците во републичките органи 
на управата, или од редот на другите стручњаци. 

Повереникот дава известувања и објаснувања за 
предлозите на закони и другите акти и за другите 
прашања што соборот, одборот, комисијата или дру-
гото тело ги претресува. 

Член 26 
Одговори на прашањата од пратениците упатени 

до Извршниот совет дава претседателот на Советот 
или член на Советот кога Советот тоа ќе го опре-
дели. 

8. ОДНОСИ МЕЃУ СОВЕТОТ И РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 27 
Извршниот совет на републичките органи на уп-

равата, во рамките на својот делокруг, може да им 
определи да подготват нацрт на закон или друг 
акт, како и да изготват елаборати, документација и 
други материјали потребни за работата на Советот. 

Советот, по своја иницијатива или по барање од 
републички орган на управата, утврдува начелни 
ставови за основните или другите поважни прашања 
во врска со изработката на нацртите на закони или 
други акти, ако такви ставови не утврдило Собра-
нието. 

Член 28 
Извршниот совет може да бара од републичките 

органи на управата извештаи за состојбата во од-
делни области од нивниот делокруг или за извр-
шувањето на определени задачи од надлежноста на 
свие органи. 

Советот може да определи републички орган на 
управата да ја испита состојбата во определена 
област, да проучи определено прашање или во опре-
делен рок да изврши работа од својот делокруг и 
да му поднесе извештај за тоа. 

Советот може да ја претресе состојбата во од-
делни републички органи на управата и врз основа 
на претресот, да определи мерки и задачи кои тие 
се Должни да ги преземаат заради извршување на 
работите што со закон и други прописи се ставени 
во нивен делокруг. 

Член 29 
Извршниот совет во вршењето правото на над-

зор над работата на републичките органи на упра-
вата има право да ги укине нивните општи акти кои 
не се во согласност со закон или пропис на Со-
ветот. 

Предлог за укинување на општи акти може да 
поднесе претседателот или член на Советот. 

Пред одлучувањето по предлогот за укинување 
на општи акти Советот ќе прибави мислење од за-
интересираниот орган на управата. 

Член 30 
Републичките секретаријати, по своја иниција-

тива, или по барање од Советот, му поднесуваат на 
Советот нацрти на закони и други акти од надлеж-
носта на Собранието, заради утврдување предлози 
на закони, како и нацрти на прописи и други акти 
што ги донесува Советот. 

Член 31 
Извршниот совет има право и должност да се 

грижи за подготвувањето на нацртите на законите 
и другите акти за спроведувањето на политиката 
што ја утврдило Собранието, ако Собранието не 
одлучи предлогот на закон или друг акт да го под-
готви одбор или комисија на Собранието. 

Член 32 
Републичките органи на управата се должни со 

нацртот на закон и предлогот на друг пропис или 
друг акт да му ги достават на Извршниот совет и 
сите начелни и други поважни забелешки на дру-
гите органи, работни и други организации кои не ги 
усвоиле и да го образложат своето мислење за тие 
забелешки. 

Член 33 
Ако старешината на републички орган на упра-

вата е овластен да донесе пропис во согласност со 
старешината на друг орган на управата, а помеѓу 
нив не можела да биде постигната согласност, Из-
вршниот совет за решавањето на спорните прашања 
ќе им определи насоки кон кои тие се должни да се 
придржуваат. 

На ист начин ќе се постапи и кога помеѓу репуб-
личките органи на управата ќе настане спор околу 
надлежноста или ако се појават други спорни пра-
шања во вршењето работите од нивна надлежност. 

9. СТРУЧНИ И ДРУГИ СЛУЖБИ НА СОВЕТОТ 

а) Секретаријати во Советот 

Член 34 
За вршењето на определени стручни и други ра-

боти за потребите на Собранието и Извршниот совет, 
во Извршниот совет постои Секретаријат за зако-
нодавство и организација. 

ч Член 35 
Секретаријатот за законодавство и организација 

му дава на Извршниот совет мислења по нацртите 
на законите и другите прописи и мислења за усо-
гласеноста на работата на републичките органи на 
управата при изработката на нацрти на прописи од 
становиштето на единството на правниот систем; под-
готвува и учествува во изработката на нацрти на 
закони и други прописи од областа на општествено-
економскиот и политичкиот систем; подготвува на-
црти на закони и други прописи што не спаѓаат во 
делокруг на републички орган ца управата, како и 
други прописи што ќе ги определи Собранието или 
Извршниот совет; ги следи и проучува прашањата 
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од организацијата на власта и општественото само-
управување, освен самоуправувањето во работните 
организации и државните органи како и изборниот 
систем; го следи и проучува изградувањето на прав-
ниот систем и на Собранието и Извршниот совет им 
дава мислења и предлози по тие прашања; ги врши 
стручните работи во врска со правото на Извршниот 
совет да го запре применувањето на статутите на 
општините и другите нивни општи акти кога тоа 
не спаѓа во делокруг на републички орган на упра-
вата; се грижи за објавувањето на прописите на 
Извршниот совет и републичките органи на упра-
вата во „Службен весник на СРМ" и врши други 
стручни работи што ќе ги определи Собранието или 
Извршниот совет. 

Член 36 
Со работата на Секретаријатот за законодавство 

и организација раководи секретар, кого го именува 
Извршнист совзт. 

Секретарот за законодавство и организација во 
подготвувањето на нацрти на прописи и во врше-
њето на други работи за потребите на Извршниот 
совет, работи според упатствата и во рамките на 
овластувања на Извршниот совет и претседателот 
на Советот, а за својата работа му одговара на Из-
вршниот совет. 

Секретарот, во поглед на засновувањето и пре-
станокот на работниот однос на работниците во Се-
кретаријатот, ги има правата и должностите на ста-
решина на републички орган на управа. 

Секретарот е највисок дисциплински старешина 
за работниците во Секретаријатот. 

Член 37 
Секретарот за законодавство и организација е 

должен пред објавувањето на одделен пропис на ре-
публички секретар или старешина на друг репуб-
лички орган на управата, за кој ќе најде дека не е 
во согласност со Уставот, закон или пропис на Из-
вршниот совет, да го извести Извршниот совет за 
таа несогласност. 

Член 38 
Во Секретаријатот за законодавство и органи-

зација може да се назначи помошник на секретарот. 
Помошникот го именува Извршниот совет. 

б) Останати стручни и други служби на Советот 

Член 39 
За вршењето на работите во врска со кадров-

ските прашања од надлежноста на Извршниот совет, 
постои Управа за персонални прашања. 

За вршењето на работите во врска со испиту-
вањето на претставките и поплаките упатени до 
Собранието и Извршниот совет, постои Биро за прет-
ставки и поплаки. 

Член 40 
За вршење на определени работи од делокругот 

на Извршниот совет во Советот можат да се име-
нуваат републички секретари, потсекретари, совет-
ници на Советот и други функционери. 

Потсекретарите, советниците и другите функ-
ционери ги именува Советот. 

Член 41 
За вршењето на стручните и други работи од 

надлежноста на Извршниот совет и за потребите 
на претседателот и одделни членови на Советот 
постојат кабинети и други служби на Советот. 

в) Самоуправни права на работниците во стручните 
и другите служби на Советот 

Член 42 
Работниците во Секретаријатот за законодав-

ство и организација и во другите стручни и остана-
1и служби на Извршниот совет имаат исти права на 
самоуправување како и работниците во републич-
ките органи на управата. 

Внатрешната организација на Секретаријатот за 
законодавство и организација ја утврдуваат заед-
нички секретарот и советот на работната заедница, 
во согласност со Извршниот совет. 

Средствата за работа на Секретаријатот за зако-
нодавство и организација се искажуваат одделно во 
претсметката на Извршниот совет. 

10. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 
Со влегувањето во сила на ОВОЈ закон престанува 

да важи Законот за организацијата и работењето 
на Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
15/63). 

Член 44 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

181. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУ-

БЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Се псгласува Законот за републичките органи на 
управата, што го донесе Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 28 април 1965 година 
и на седницата на Организационо-политичкиот со-
бор, одржана на 28 април 1965 година, 

У. бр. 137 
29 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Со одредбите на овој закон се утврдуваат репу-

бличките органи на управата и републичките органи 
и организации што вршат работи од интерес за Ре-
публиката и се определува нивниот делокруг. 
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I. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
И НИВЕН ДЕЛОКРУГ 

1. Републички органи на управата 

Член 2 
Работите на републичката управа, во рамките на 

правата и должностите на Републиката, ги вршат 
овие републички секретаријати: 

Републички секретаријат за народна одбрана; 
Републички секретаријат за внатрешни работи, 
Републички секретаријат за правосудство и ор-

ганизација на управата; 
Републички секретаријат за образование, наука 

и култура; 
Републички секретаријат за народно здравје и 

социјална политика; 
Републички секретаријат за информации; 
Републички секретаријат за труд; 
Републички секретаријат за финансии; 
Републички секретаријат за индустрија и трго-

вија; и 
Републички секретаријат за земјоделство и шу-

марство. 
Стручните и другите работи од областа на пла-

нирањето ги врши Републичкиот завод за стопанско 
планирање. 

Член 3 
Покрај републичките органи на управата од 

член 2 на овој закон, работите на републичката упра-
ва? во рамките на правата и должностите на Репу-
бликата, ги вршат и овие републички органи на 
управата: 

Републичкиот завод за статистика; 
Републичкиот завод за цени; 
Републичката геодетска управа. 

2. Делокруг 

Член 4 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана 

ги врши работите што се однесуваат на: подготов-
ките и мерките за организација и мобилизација на 
изворите и силите за одбрана на земјата; извршу-
вање обврските на граѓаните, државните органи, 
работните и другите организации од областа на ци-
вилната одбрана, ги проучува, координира и кон-
тролира подготовките, укажува стручна помош и ги 
усогласува воените планови со потребите и проме-
ните што настануваат во мирнодопскиот развиток 
на земјата. 

Член 5 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 

ги врши работите што се однесуваат на: заштитата 
на животот и личната безбедност на луѓето, зашти-
тата на државната безбедност, спречувањето и от-
странувањето на кривичните дела, пронаоѓањето и 
фаќањето на сторителите на кјривични дела и учес-
1вувањето во претходната кривична постапка, кога 
е тоа предвидено со закон, одржувањето на јавниот 
ред и мир, издавањето на патни исправи за премин 
на државната граница, контролата на движењето На 
државната граница и спроведувањето на прописите 
за престој на странци во Југославија, извршувањето 
на казнени санкции, безбедноста на сообраќајот на 

јавните патишта и грижата за безбедноста во дру-
гите области на сообраќајот, држењето и носењето 
на оружје, муниција, заштита од пожари, спроведу-
вањето на прописите за државјанството, здружени-
јата на граѓани, собирите и другите јавни собранија, 
матичните книги, личните имиња, личната карта и 
пријавувањето на живеалиштето и престојувалиш-
тето, обезбедувањето на извршување судски одлуки 
и одделни управни акти од надлежноста на други 
органи. 

Член 6 
Републичкиот секретаријат за правосудство и 

организација на управата ги врши работите што се 
однесуваат на: правосудството^ ги води статистич-
ките податоци за работењето на судовите и судиите 
за прекршоци; врши определени работи во врска со 
меѓународниот правен сообраќај; врши одделни ра-
боти во врска со помилувањата; ја следи работата 
на адвокатурата и други видови правна помош; се 
грижи за спроведувањето на прописите за изборниот 
систем на претставничките тела и во државните 
органи; за работата на мировните совети; за прекр-
шоците, организацијата на работата и унапредува-
њето на органите на управата; самоуправувањето во 
државните органи, финансирањето и внатрешната 
распределба, стручното образование и усовршува-
њето на кадрите, спроведувањето на прописите од 
управната постапка и административното работење. 

Член 7 
Републичкиот секретаријат за образование, наука 

и култура ги врши работите што се однесуваат на: 
' воспитувањето и образованието, вклучувајќи го тука 

и високото школско образование, науката и култу-
рата, образованието и усовршувањето на Наставнич-
киот кадар, извршувањето на законите и другите 
прописи што се однесуваат на образованието, нау-
ката и културата, ги следи и проучува прашањата 
и проблемите од областа на воспитувањето, образо-
ванието, науката и културата, специјалното школ-
ство, физичкото и здравственото воспитување во 
училиштата и другите установи за воспитување и 
образование, ја одобрува употребата на учебниците 
во училиштата, ја следи и проучува просветната и 
културната проблематика на народностите — нацио-
нални малцинства, ги утврдува нормативите на 
училишниот простор, опремата и наставните сред-
ства за училиштата и другите установи за воспиту-
вање и образование, ја следи материјалната основа 
за работа, како и развитокот на мрежата на уста-
новите во областа на воспитувањето, образованието, 
науката и културата. 

Републичкиот секретаријат за образование, нау-
ка и култура спрема Републичкиот завод за уна-
предување на школството и Републичкиот завод за 
физичка култура го врши правото на надзор од 
член 75 од Законот за републичката управа. 

Член 8 
Републичкиот секретаријат за народно здравје 

и социјална политика ги врши работите што се од-
несуваат на: здравствената заштита, вклучувајќи ја 
тука и медицинската и социјалната рехабилитација, 
снабдувањето со лекови, санитетски уреди и мате-
ријали, работите во врска со заштитата на семеј-
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ството, децата и младината, бившите борци и жртви-
те на фашистичкиот терор, инвалидите и други лица 
на кои им е потребна помош од општествената заед-
ница и работите на санитарната инспекција. 

Во состав на Републичкиот секретаријат за на-
родно здравје и социјална политика е Републичкиот 
санитарен инспекторат. 

Член 9 
Републичкиот секретаријат за информации ги 

врши работите што се однесуваат на прашањата за 
печатот, радиото, телевизијата и другите видови на 
информации; се грижи за редовното известување на 
јавноста, за работата на Извршниот совет и сорабо-
тува со републичките органи во известувањето на 
јавноста за нивната работа; врши работи во врска 
со дејноста на странските информативни установи и 
странските дописници во Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 10 
Републичкиот секретаријат за труд ги врши ра-

ботите што се однесуваат на: работните односи и 
правата и должностите од тие односи и на социјал-
ното осигурување; го следи и проучува самоуправу-
вањето во работните организации, се грижи за спро-
ведување на прописите за изборите во нив; го следи 
и проучува движењето на продуктивноста на тру-
дот, расподелбата на доходот и личните доходи и 
на животниот стандард на работниците во однос на 
движењето на личните доходи во работните орга-
низации; ја следи запосленоста и заложувањето, 
професионалната рехабилитација и заштита при 
работа, го следи движењето на потребите на 
општествената заедница од стручни кадри спо-
ред видот и степенот на стручноста, како и деј-
носта на работните организации за стручно издига-
ње на работниците и се грижи за изборниот систем 
за работните организации. 

Во состав на Републичкиот секретаријат за труд 
е Републичкиот инспекторат за труд. 

Член 11 
Републичкиот секретаријат за финансии ги вр-

ши работите што се однесуваат на финансиското из-
вршување на општествениот план на Републиката, 
финансирањето на општествено-политичките орга-
низации, подготвувањето, извршувањето и контрола 
над извршувањето на Републичкиот буџет, го следи: 
формирањето и движењето на средствата на работ-
ните организации; расподелбата на вкупниот приход 
на работните организации, финансиските обврски на 
работните организации, спрема општествената заед-
ница се грижи за спроведувањето на: прописите за 
финансиските обврски на граѓаните спрема опште-
ствената заедница и врши инспекција и контрола 
над нивните примени, прописите за кредитите, бан-
ките и осигурувањето; прописите за финансиско-
сметководното и материјалното работење на држав-
ните органи, установи и фондовите; прописите за 
имотните односи во поглед на недвижностите од оп-
штествениот имот, како и за евиденцијата и зашти-
тата на истиот. 

Републичкиот секретаријат за финансии спрема 
Републичката геодетска управа го врши правото на 
надзор од член 74 на Законот за републичката 
управа. 

Член 12 
Републичкиот секретаријат за индустрија и тр-

говија ги врши работите што се однесуваат на: ин-
дустријата, градежнишпвото, трговијата, угостител-
ството, занаетчиството, комуналните и станбените 
прашања, урбанизмот, стоковниот промет, туризмот, 
надворешната трговија, патниот сообраќај и јавните 
патишта, железничкиот, речниот, езерскиот, воздуш-
ниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и ра-
дио" сообраќајот, ги следи економските услови за сто-
панисување, за унапредување и развој и предлага 
мерки за остварување на економската политика во 
овие области; ги следи стоковно-паричните фондови 
за широка потрошувачка, се грижи за снабденоста 
на пазарот и врши управни и стопански работи во 
врска со обезбедувањето и користењето на пазарните 
резерви и ги спроведува мерките за економска ин-
тервенција на пазарот. 

Во состав на Републичкиот секретаријат за ин-
дустрија се: Републичкиот инспекторат за парни 
котли; Републичкиот електро-енергетски инспекто-
рат; Републичкиот рударско-металуршки инспек-
торат; Републичкиот градежен инспекторат, Репуб-
личкиот пазаришен инспекторат и Републичкиот 
сообраќаен инспекторат. 

Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија спрема Републичкиот завод за цени и Ди-
рекцијата за изградба на делот од автопатот „Брат-
ство Единство" го врши правото на надзор од член 
74 на Законот за републичката управа. 

Член 13 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и 

шумарство ги врши работите што се однесуваат на; 
земјоделството, шумарството, ловството, рибар-
ството, земјоделското задругарство, ветеринарство-
то, заштитата на растенијата и водостопанството; ја 
следи основната структура на производството и еко-
номските услови за стопанисување во овие области 
и предлага мерки за остварување на економската 
политика и други мерки за кои е овластен. 

Во состав на Републичкиот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство е Управата на ветеринарна-
та служба. 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство спрема Републичката комисија за водо-
стопанство, Хидрометеоролошкиот завод на СРМ, 
Дирекцијата за мелиоративните системи на СРМ го 
врши правото на надзор од член 74 на Законот за 
републичката управа. 

Член 14 
Републичкиот завод за стопанско планирање ги 

врши работите што се однесуваат на: проучување-
то состојбата и развитокот на стопанството, подго-
твувањето нацрти на општествените планови на 
Републиката, следењето на нивното извршување, 
остварувањето на општите односи утврдени со пла-
новите, тековните движења во стопанствата; им 
поднесува на Собранието на СРМ и на Извршниот 
совет извештаи и анализи за тие движења; предла-
га преземање на општи мерки во областа на теков-
ната општа политика и го следи дејството на тие 
мерки и ги следи општите услови за стопанисуваше 
на стопанскиот развиток. 
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Член 15 
Републичкиот завод за статистика ги врши ра-

ботите што се однесуваат на: подготвувањето, ор-
ганизирањето и спроведувањето на статистичките 
истражувања од единствениот годишен план на 
СФРЈ и годишниот план на СРМ; ја координира 
целокупната статистичка активност во Република-
та; собира, обработува и ги објавува официјалните 
статистички податоци. 

Член 16 
Републичкиот завод за цени ги врши работите 

што се однесуваат на: контролата на цените на 
производите и услугите, го следи и анализира дви-
жењето на цените на производите и услугите и 
влијанието на цените врз производството и стоков-
ниот промет; се грижи за преземање мерки и из-
вршување на мерките за спроведување политиката 
на цените и им предлага мерки на надлежните ор-
гани за стабилизација на цените. 

Член 17 
Републичката геодетска управа ги врши работи-

те што се однесуваат на: премерот и катастарот на 
земјиштето и нивното одржување, водењето на тех-
ничката архива на оригиналните планови и други-
те податоци за извршените геодетски работи; се 
грижи геодетските работи да се изведуваат според 
пропишаните основи и нормативи. 

II. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ВРШАТ 
РАБОТИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА 

И НИВНИОТ ДЕЛОКРУГ 

1. Органи и организации што вршат работи од 
општ интерес за Републиката 

Член 18 
Стручните и општествените работи од општ ин-

терес за Републиката од надлежноста на Републи-
ката ги вршат овие републички органи: 

Републичкиот совет за научна работа; 
Републичкиот завод за унапредување на школ-

Ството; 
Републичкиот завод за физичка култура; 
Републичкиот завод за техничка соработка; 
Хидрометеоролошкиот завод на СРМ; 
Дирекцијата за заеднички служби на репуб-

личките органи; 
Републичката комисија за физичка култура; 
Републичката комисија за верски прашања. 
На органите од претходниот став може да им се 

довери вршење на определени управни работи. 
2. Делокруг 

Член 19 
Републичкиот совет за научна работа ги врши 

следниве работи: расправа за прашањата од општ 
интерес за научните установи и им дава мислења 
и предлози по тие прашања на Собранието и Изврш-
ниот совет, го следи и го помага развитокот на науч-
ната дејност и ги поттикнува формите за соработка 
и зближување на научните установи како и нивна-
та соработка со работните организации; ја коорди-
нира работата на научните установи; ја утврдува 
програмата за научно-истражувачката дејност и за 
оспособување научни кадри и ја координира научно-

истражувачката дејност по темите што се финан-
сираат од соодветниот републички фонд и од дру-
ги извори за тие намени; дава мислење за потребата 
и условите за основање на научни установи^ за из-
менување на нивниот статус и престанок; го потвр-
дува изборот1 во научни и стручни знаења во науч-
ните установи надвор од составот на Универзитетот 
во Скопје, врши работи што ќе му бидат ставени 
во негов делокруг со закон. 

Составот на советот и бројот на членовите го 
определува Собранието при нивното именување. 

Член 20 
Републичкиот завод за унапредување на школ-

ството ги врши работите определени со законот за 
просветно-педагошката служба. 

Член 21 
Републичкиот завод за физичка култура ги вр-

ши работите што се однесуваат на: проучувањето, 
истражувањето и обработувањето на прашања од 
областа на физичката култура и подготвува мате-
ријали за потребите на републичките органи на 
управата по прашањата од физичката култура и 
нејзиното унапредување. 

Член 22 
Републичкиот завод за техничка соработка ги 

врши работите што се однесуваат на: научно-тех-
ничката помош и соработката со странство, научно-
техничката помош и соработката со органите и ор-
ганизациите во земјата, врши координација во обла-
ста на научно-техничката соработка во Републи-
ката и презема мерки за унапредување на оваа 
соработка. 

Републичкиот завод за техничка соработка има 
својство на правно лице. 

Член 23 
Хидрометеоролошкиот завод на Социјалистич-

ка Република Македонија ги врши работите што се 
однесуваат на: проучувањето и истражувањето на 
метеоролошките и хидролошките појави и процеси; 
собира, обработува и објавува метеоролошки и хи-
,дролошки податоци; го води и одржува фондот на 
метеоролошката и хидролошката документација, 
врши и други работи од републичка надлежност на 
подрачјето на хидрометеорологиката служба. 

Член 24 
Дирекцијата за заеднички служби на републич-

ките органи ги врши работите што се однесуваат на: 
протоколот и репрезентацијата, изградбата и одр-
жувањето на репрезентативните, работните, стан-
бените и угостителските објекти за потребите на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Извршниот совет и републичките органи; ја 
води администрацијата и евиденцијата во врска со 
распределбата на становите; врши и други работи 
што ќе и ги определи Извршниот совет. 

Дирекцијата за заеднички служби на републич-
ките органи има својство на правно лице. 

Член 25 
Републичката комисија за физичка култура ги 

врши работите кои се однесуваат на развојот на 
физичката култура ка ј народот. 
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Член 26 
Републичката комисија за верски прашања ги 

врши работите во врска со односите помеѓу држава-
та и верските заедници. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 27 
Републичкиот секретаријат за индустрија, Ре-

публичкиот секретаријат за градежништво и ко-
мунални прашања^ Републичкиот секретаријат за 
сообраќај и врски и Републичкиот секретаријат за 
трговија и туризам, престануваат со работа. 

Работите од делокругот на досегашниот Репуб-
лички секретаријат за индустрија, Републичкиот се-
кретаријат за градежништво и комунални прашања, 
Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски и 
Републичкиот секретаријат за трговија и туризам 
согласно овој закон ги презема и ги врши Репуб-
личкиот секретаријат за индустрија и трговија, а 
овластувањата на републичкиот секретар за инду-
стрија, републичкиот секретар за градежништво и 
комунални прашања, републичкиот секретар за 
сообраќај и врски и републичкиот секретар за тр-
говија и туризам, предвидени со постојните прописи, 
се пренесуваат на републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија. 

Член 28 
Републичкиот секретаријат за општо-стопан-

ски работи престанува со работа. 
Работите од делокругот на досегашниот Репуб-

лички секретаријат за општо-стопански работи, со-
гласно овој закон, ги преземаат и ги вршат: Ре-
публичкиот секретаријат за финансии Републич-
киот секретаријат за индустрија и трговија, Репуб-
личкиот завод за стопанско планирање и Републич-
киот завод за цени, а овластувањата на републич-
киот секретар за општо-стопански работи, предви-
дени со постојните прописи во областа на цените, 
се пренесуваат врз републичкиот секретар за ин-
дустрија и трговија. 

Член 29 
Републичкиот секретаријат за просвета и Ре-

публичкиот секретаријат за култура престануваат 
со работа. 

Работите од делокругот на досегашниот Репуб-
л::ч::и секретаријат за просвета и Републички се-
кретаријат за култура, согласно овој закон, ги пре-
зема и ги врши Републичкиот секретаријат за обра-
зование, наука и култура, а овластувањата на репуѓ-
личкист секретар за просвета, републичкиот секре-
тар за култура, предвидени со постојните пропи-
си, се пренесуваат врз републичкиот секретар за 
образование, наука и култура. 

Работите од досегашниот делокруг на секрета-
ријатот на Советот за научна работа на Социјали-
стичка Република Македонија, согласно овој закон, 
ги презема и ги врши Републичкиот секретаријат 
за образование^ наука и култура. 

Член 30 
Републичкиот секретаријат за буџет и органи-

зација на управата престанува со работа. 
Работите од досегашниот делокруг на Репуб-

личкиот секретаријат за буџет и организација на 

управата, согласно со овој закон, ги преземаат и ги 
вршат: Републичкиот секретаријат за финансии и 
Републичкиот секретаријат за правосудство и орга-
низација на управата. Овластувањата на републич-
киот секретар за буџет и организација на управата 
во областа на републичкиот буџет, предвидени со 
постојните прописи, се пренесуваат врз републич-
киот секретар за финансии, а овластувањата во 
областа на канцелариското работење и други овла-
стувања од областа на организација на управата, 
предвидени со ПОСТОЈНИ прописи, се пренесуваат на 
републичкиот секретар за правосудство и органи-
зација на управата. 

Член 31 
Републичкиот секретаријат за законодавство и 

организација продолжува со работа како самостој-
на стручна служба во Извршниот совет. 

Работите од делокругот на досегашниот Репуб-
лички секретаријат за законодавство и организаци-
ја, согласно со овој закон, ги презема и ги врши 
соодветната стручна служба во Извршниот совет, 
освен самоуправувањето во работните организации 
и грижата за спроведувањето на прописите за из-
борниот систем во нив, кои ги презема и ги врши 
Републичкиот секретаријат за труд, и спроведува-
њето на прописите за изборниот систем на предав-
ничките тела и во државните органи кои ги презе-
ма и ги врши Републичкиот секретаријат за право-
судство и организација на управата. 

Член 32 
Републичкиот секретаријат за правосудство 

престанува со работа. 
Работите од делокругот на досегашниот Репуб-

лички секретаријат за правосудство, согласно со 
овој закон, ги презема и ги врши Републичкиот се-
кретаријат за правосудство и организација на 
управата, а овластувањата на републичкиот секре-
тар за правосудство предвидени со постојните про-
писи се пренесуваат врз републичкиот секретар за 
правосудство и организација на управата. 

Член 33 
Републичката комисија за верски прашања, 

Републичката комисија за физичка култура, Хи-
дрометеоролошкиот завод на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и Републичкиот завод за фи-
зичка култура продолжуваат со работа како ре-
публички органи што вршат работи од општ инте-
рес за Републиката. 

ПокраЈ органите од претходниот став, продол-
жуваат со работа, како органи што вршат работи од 
општ интерес за Републиката, и Републичкиот за-
вод за техничка помош под назив: Републички за-
вод за техничка соработка и Дирекцијата за згра-
ди на Извршниот совет под назив Дирекција за за-
еднички служби на републичките органи. 

Член 34 
Државниот архив на Македонија престанува да 

работи како републички орган на управата и про-
должува со работа како установа. 
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Член 35 
Геодетската управа на Социјалистичка Репуб-

лика Македонија продолжува со работа како само-
стоен републички орган на управата, под надзор 
на Републичкиот секретаријат за финансии под 
назив: Републичка геодетска управа. 

Член 36. 
Републичката комисија за службенички работи 

продолжува со работа како орган на управата. 
Стручните и административните работи на Ко-

мисијата ги врши соодветна служба на Извршниот 
совет. 

Член 37 
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 називот, се должни да се 
организираат согласно одредбите на овој закон нај-
доцна до 31. V. 1965 година. 

Член 38 
Се овластува Извршниот совет: 
1. да го определи денот кога престануваат да 

работат односно кога започнуваат да работат ре-
публичките органи на управата, органите што вр-
шат работи од општ интерес за Републиката и са-
мостојната служба наведена во член 31 на ОВОЈ 

закон. 
2 да изврши пренесување на непотрошените 

средства и на инвентарот од укинатите републички 
органи на управата врз републичките органи на 
управата и органите што вршат работи од општ ин-
терес за Републиката, на кои се пренесуваат рабо-
тите на тие органи; 

3. да го определи органот што ќе изврши рас-
пределување на работниците запослени во репуб-
личките органи на управата што се укинати со овој 
закон, односно на службите што се пренесуваат на 
други органи; 

4. да го определи начинот на примопредавањето 
на несвршените предмети на укинатите републич-
ки органи на управата и да ги регулира другите 
прашања во врска со укинувањето на тие органи; 

5. да изврши пренесување на средствата на ре-
публичките органи на управата, кои, според ОВОЈ 

закон, добиваат статус на установа. 
Член 39 

Работниците од укинатите републички органи 
на управата, кои ќе бидат распоредени во републич-
ки органи, се назначуваат без конкурс. 

На работниците на укинатите републички ор-
гани на управата односно пренесените служби што 
не ќе бидат распоредени до 1. VII. 1965 година, при-
мањата определени со Законот за јавните службе-
ници, кои се исплатуваат како аконтација, ќе се 
зголемат од 1.1.1965 година во висина на просекот 
утврден со зголемување на личните доходи на ра-
ботниците во републичките органи на управата, 
што ќе го утврди Републичкиот секретаријат за 
финансии. 

Член 40 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за републичките органи на 
управата („Службен весник на Социјалистичка Ре-

публика Македонија" број 16/65) и Уредбата за осно-
вање Совет за научна работа на Народна Репуб-
лика Македонија („Службен весник на На-
родна Република Македонија" број 23/61), како и 
одредбите од другите прописи што се во спротив-
ност со одредбите на овој закон. 

Член 41 
О В О Ј закон влегува во сила следниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

182. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ НА 
ГРОБИШТАТА 

Се прогласува Законот за измени и допол-
нувања на Законот за гробиштата, што го донесе 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 23 јануари 1965 година и на седницата на Соци-
јално-здравствениот собор одржана на 23 март 1965 
година. 

У. бр. 64 
24 март 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за гробиштата („Службен весник 
на НРМ" бр. 34/60) се усогласува со Уставот на Со-
п,и ја листичка Република Македонија и во него се 
вршат измени и дополнувања, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ГРОБИШТАТА 

Член 1 
Во Законот за гробиштата („Службен весник на 

НРМ" бр. 34/60) во член 2, член 7 став 1 и 2, член 
8, член 9 став 4, член 10 став 2, член 11 став 2, член 
12, член 17, член 21 став 1, член 29, член 31 став 2, 
член 33 став 1, член 34, член 37 став 2, член 40, член 
44 став 1, член 46 став 2 и член 47 зборовите „општин-
ските народни одбори" односно „општинскиот наро-
ден одбор" се заменуваат со зборовите „општинските 
собранија" односно „општинското собрание". 

Член 2 
Во член 1 став 2, член 13 став 2, член 16 став 2, 

член 23 став 2 и член 33 став 1 зборовите „советот 
надлежен за комунални работи на општинскиот на-
роден одбор" се заменуваат со зборовите „надлеж-
ниот орган на општинското собрание". 
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Член 3 
Во член 23 став 1, член 26 и 38 зборовите „орга-

нот на управата надлежен за комунални работи на 
општинскиот народен одбор" се заменуваат со збо-
ровите „надлежниот орган на општинското собра-
ние". 

Член 4 
Во член 28 став 1 зборовите „органот на управата 

надлежен за внатрешни работи на општинскиот на-
роден одбор" се заменуваат со зборовите „надлеж-
ниот орган на општинското собрание". 

Член 5 
Во член 7 став 2 зборовите „Градскиот совет" се 

заменуваат со зборовите „Градското собрание на 
Скопје". 

Член 6 
Во член 23 став 2 зборовите „советот надлежен 

за комунални работи на околискиот народен одбор" 
се заменуваат со зборовите „надлежниот орган на 
Градското собрание на Скопје". 

Член 7 
Во член 33 став 2 зборовите „Народна Републи-

ка Македонија" се заменуваат со зборовите „Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Член 8 
Во член 36 зборовите „Правилникот за пренос на 

мртвите („Службен лист на ФНРЈ" бр. 55/48 и 
52/57) се заменуваат со зборовите „соодветните про-
писи за пренос на мртвите". 

Член 9 
Член 49 се брише. 

Член 10 
Во член 39 зборовите „Советот за социјална по-

литика и комунални прашања на НРМ" се замену-
ваат со зборовите „Републичкиот секретар за гра-
дежништво и комунални прашања". 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

183. 
Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрани-
ето на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 28 
април 1965 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ НА ОКРУЖ-

НИ И ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДИИ 

I. Се разрешуваат: 
1. Караманди Павле, судија на Окружниот суд 

во Битола, — поради избирање за суди Ја на Окруж-
ниот стопански суд во Битола, и 

2. Тодоровски Леонида, судија на Окружниот 
стопански суд во Битола, — поради пензионирање. 

И. Се избираат: 
1. КАРАМАНДИ ПАВЛЕ - за судија на 0 -

кружниот стопански суд во Битола, и 
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2. НЕШКОВ СКИ ГАВРИЛ - за судија на 
Окружниот суд во Тетово. 

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

Бр. 17 
29 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

184. 
Врз основа на член 3 став 3 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за води („Службен весник на 
СРМ" бр. 37/64), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Републич-
киот собор одржана на 23. III. 1965 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор, одржана на 23. III. 
1965 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ 

I. Се потврдува Статутот на Републичкиот 
фонд за води донесен на седницата на Управниот 
одбор на Фондот, одржана на 21 декември 1964 
година. 

П. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Бр. 16 
24 март 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

185. 
Врз основа на член 12, став 1, алинеја 1 од За-

конот за Републичкиот фонд за води („Службен 
весник на СРМ" бр. 37/64)? Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за води, на седницата од 21. XII. 
1064 година, донесува 

С Т А Т У Т 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Републичкиот фонд за води (во натамошниот 

тскст: Фондот) е основан со Законот за Републич-
киот фонд за води („Службен весник на СРМ" бр. 
37/64). 

Седиштето на Фондот е во Скопје. 
Член 2 

Фондот има печат со следната содржина: „Ре-
публички фонд за води — Скопје". 

Член 3 
Фондот има својство на правно лице. 
За обврските на Фондот одговара Фондот со 

свои средства. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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За обврските на Фондот, преземени врз основа 
на договор или друг акт за располагање со сред-
ствата до висината на приходите предвидени со фи-
нансискиот план на Фондот за односната година, 
одговара Социјалистичка Република Македонија и 
тоа само во висината на своите приходи што се рас-
поредени како приход на Фондот во времето кота 
Фондот ја презел обврската. 

Член 4 
Со Фондот управува управен одбор (во ната-

мошниот текст; Одборот). 

Член 5 
Фондот го претставува и го застапува претсе-

дателот на Одборот. 

И. СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 

Член 6 
Средствата на Фондот се образуваат од извори 

утврдени во член 4 од Законот за Републичкиот 
фонд за води. 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФОНДОТ 

Член 7 
Фондот обезбедува постојани средства за фи-

нансирање на работите за заштита од штетното 
дејство на водите предвидени со одредбите на За-
конот за Републичкиот фонд за води. 

Член 8 
Задача на Фондот е од средствата на Фондот 

да врши дополнително или целосно финансирање на 
работите за заштита од штетното дејство на водите 
и тоа. 

1. за уредување на водни текови и порои; 
2. за одржување на регулациони и одбранбени 

објекти на водотеци; 
3. за студиски, истражувачки и проектантски 

работи за уредување режимот на водите. 
Средствата за финансирање на работите од 

претходниот став се даваат без обврска на враќање. 

Член 9 
Од средствата на Фондот можат да се финан-

сираат и работите од точка 1 и 2, како и проектант-
ските работи од точка 3 на претходниот член на 
објекти од комунален карактер што не служат пре-
тежно за одбрана од поплави, објекти што се со-
ставен дел на мелиоративните системи објекти 
што служат за непосредна заштита од штетното 
дејство на водите само на одделни имоти, како и 
објекти што можат целосно да се финансираат од 
кредитни или здружени средства. 

Средствата за финансирање на работите од 
претходниот став се даваат со обврска за враќање. 

Член 10 
Работите на управувањето со Фондот ги врши 

Управниот одбор. 

Член И 
Членовите на Одборот ги именува Извршниот 

совет на две години. 
Одборот се состои од девет членови. 

Член 12 
Членовите на Одборот ја вршат својата долж-

ност и по истекот на рокот на нивниот мандат до 
именување на нов одбор. 

Член 13 
Мандатот на член на Одборот, именуван во слу-

чај на престанок на членството на редовно имену-
ван член, трае до истекот на мандатите на остана-
тите редовно именувани членови на Одборот. 

Член 14 
Одборот од својата средина бира претседател 

и негов заменик. 
Заменикот на претседателот на Одборот пре-

зема функција на претседател во сите случаи кога 
претседателот е спречен да ја врши. 

Член 15 
Претседателот и останатите членови на Одбо-

рот имаат еднакви права и должности, освен пра-
вата и должностите кои со овој статут му се дадени 
на претседателот. 

Член 16 
Одборот работи само на седници. 
Седниците на Одборот ги свикува претседате-

лот по своја иницијатива или по барање на една 
третина од членовите на Одборот. 

Седниците се свикуваат со писмена покана што 
го содржи и дневниот ред на седницата. Поканата 
се врачува на членовите на Одборот најмалку 5 
дена пред денот определен за одржување на сед-
ницата. 

На седницата можат да присуствуваат по по-
кана и лица што не се членови на Одборот. 

Член 17 
По одделни точки од дневниот ред на седни-

цата на Одборот, Одборот определува еден или по-
веќе референти од стручната служба или од чле-
новите на Одборот. 

Член 18 
Одборот одлучува со заклучок. 
Заклучоците на Одборот се полноважни кога на 

седницата се присутни повеќе од половина членови 
на Одборот и кога се донесени со мнозинството гла-
сови од вкупниот број членови на Одборот. 

За извршување на заклучоците се грижи Од-
борот. 

Член 19 
На седница на Одборот се води записник, КОЈ 

содржи: местото и датата на одржаната седница, 
дневниот ред на седницата, имињата на присутните 
членови на Одборот како и на останатите лица кои 
присуствувале на седницата; заклучок по секоја 
точка од дневниот ред; времето на почнувањето и 
завршувањето на седницата. 

По барање на член на Одборот во записникот 
се внесува неговото одвоено мислење. 

Член 20 
Записниците на седницата на Одборот ги води 

техничкиот секретар на Фондот што го определува 
републичкиот секретар за земјоделство и шумар-
ство во договор со претседателот на Фондот. 

Записниците ги потпишуваат претседателот на 
Одборот и записничарот. 



30 април 1965 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 17 - Стр. 44Ѕ 

Записниците на седницата на Одборот се водат 
во поврзана книга или на одделни табаци, кои по 
истекот на секоја година се поврзуваат. 

Член 21 
Одборот на Фондот покрај работите утврдени 

во член 12 од Законот за Републичкиот фонд за 
води: 

^ ја спроведува политиката на употреба на 
средствата на Фондот во согласност со неговиот 
финансиски план; 

— утврдува поблиски услови за давање креди-
ти од средствата на Фондот во согласност со него-
виот финансиски план; 

— одлучува за преземање долгорочни обврски 
на товар на средствата. 

Член 22 
Одборот ги има овие права и должности: 
1. на основачот да му поднесува извештај за 

својата работа и работата на Фондот; 
2. да го следи извршувањето на работите што 

се финансираат од средствата на Фондот; 
3. од корисниците на средствата на Фондот да 

бара периодични извештаи за извршување на ра-
ботите што се финансираат од средствата на Фон-
дот. 

V. РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ 

Член 23 
Утврдувањето и расподелбата на приходите 

на Фондот се врши со финансискиот план. 
Финансискиот план на Фондот се донесува за 

една календарска година и важи за годината за ко-
за се донесува. 

Приходите на Фондот се утврдуваат по видови, 
а се распределуваат по намени и износи. 

Член 24 
Нацртот на финансискиот план го изготвува 

стручната служба на Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство врз основа на предлози 
за обезбедување средства што ги доставуваат заин-
тересираните општествено-политички заедници и 
работни организации за изградба на објекти што се 
финансираат од средствата на Фондот. 

Корисниците на средствата од претходниот став, 
заедно со предлогот за обезбедување средства^ до-
ставуваат и документација, од која се гледа за ка-
ков објект се работи, износот на средствата потре-
бен за неговата изградба, дали во изградбата ќе 
учествува со сопствени средства и во кој износ, а 
ако се работи за објекти од член 5 став 2 од Зако-
нот за Републичкиот фонд за води, условите под 
кои кредитот ќе се враќа, како и други податоци 
од член 7 став 2 од Законот за Републичкиот фонд 
за води. 

Член 25 
Органот од претходниот член, врз основа на 

предлозите и барањата на општествено-политички-
те заедници и работните организации, составува на-
црт на годишен финансиски плар. Заедно со нацр-
тот на финансискиот план на Управниот одбор му 
се доставуваат сите предлози и барања од заинте-

ресираните независно од тоа дали тие се земени 
предвид при изготвувањето на нацртот на планот. 

Член 26 
Управниот одбор на Фондот одлучува за доде-

лување средства одобрени со финансискиот план со 
одделен заклучок. 

Член 27 
Заклучокот од претходниот член се доставува на 

корисникот на средствата заедно сс покана за склу-
чување на договор. Во поканата се определува ро-
кот во кој корисникот е должен да се јави за склу-
чување на договорот или да го извести Одборот 
дека доделените средства не сака да ги користи. 

Член 28 
Договорот за користење на доделените средства 

од Фондот, склучен помеѓу Фондот и корисникот на 
средствата, ги содржи следните елементи: 

— опис на задачата (назив и локација на об-
јектот); 

— опис на видовите на работите (извод од про-
ектот) со рокови за нивното отпочнување и завр-
шување; 

— износот на средствата нужен за извршува-
ње на задачата и тоа: по видови на потрошувач " 
ката? по тримесечја, по техничка структура на 
потрошувачката (градежни објекти, опрема, сад-
ници, студии и истражувања, откупи и отштети); 

— обврски на корисникот на средствата во по-
глед на поднесување извештаи на Фондот; 

—1 обврски на Фондот за обезбедување сред-
ства за извршување на договорената задача; 

— рокови во кои ќе се врши исплатата на сред-
ствата; 

— документација врз основа на која корисни-
кот на средствата ќе бара исплата на средствата; 

— казни за неизвршување на договорот. 

Член 29 
Надзор над извршувањето на договорот го вр-

ши Управниот одбор на Фондот преку стручната 
служба на Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство или друга стручна служба што 
ќе ја определи Одборот 

Член 30 
По истекот на годината за која е донесен фи-

нансискиот план се составува завршна сметка за 
извршувањето на финансискиот план. 

Член 31 
Завршната сметка Одборот ја донесува најдоц-

на триесет дена по истекот на годината за која е 
донесен финансискиот план. ' 

Член 32 
Одборот на Фондот е должен да им овозможи 

на сите заинтересирани органи, организации и гра-
ѓани увид во работата на Фондот, финансискиот 
план и завршната сметка на Фондот, на начин што 
ќе го утврди Одборот. 

Член 33 
Стручните и административните работи на 

Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство. 
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Член 34 
Расходите за административните и стручните 

работи на Фондот се исплатуваат од средствата на 
Фондот. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Овој статут влегува во сила со денот на потвр-

дувањето од Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

186. 
Врз основа на член 37 став 1 точка 1 од Зако-

нот за организација и финансирање па социјал-
ното осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр 
22/62) а согласно член 94 од Основниот закон за 
пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 51/64) и член 83 од Основниот закон за инвалид-
ското осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр 
10/65), Собранието на Републичката заедница за со-
цијално осигурување на работниците на СРМ, на 
својата седница одржана на 20-ПЃ-1965 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИС-
КОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ И ЗА ВИСИНАТА 

НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК НА ПЕНЗИИТЕ 

I 
Во Одлуката за граничниот износ на најниското 

пензиско примање и за висината на заштитниот до-
даток на пензиите од 9. И. 1965 година во точката Ш 
запирката по зборот „пензија" и зборовите: „според 
пензискиот стаж по претходната точка и другите 
услови предвидени со посебни прописи по следнава 
табела" се заменуваат со зборовите: „и изнесува" 

Се додава нов став кој гласи: 
„Износот на семејната пензија заедно со заш-

титниот додаток не може да изнесува повеќе од из-
носот на пензијата заедно со заштитниот додаток 
која би му припаднала на умрениот осигуреник од-
носно уживател на пензија". 

II 
Се додава нова точка IV која гласи: 
„Висината на заштитниот додаток на инвалид-

ските пензии се утврдува од разликата помеѓу из-
носот на пензијата заедно со инвалидскиот додаток 
кој што припаѓа по Законот и граничниот износ од 
точка I на оваа одлука и изнесува: 

1) 100% од наведената разлика 
— за инвалидите на трудот од I категорија на 

инвалидност; 
— за уживателите на инвалидска пензија -

инвалиди на трудот од II и Ш категорија на инва-
лидност, кои во часот на настапувањето на инва-
лидноста имаат 60 години на живот (мажи) односно 
55 години на живот (жени); 

— за уживателите на инвалидска пензија — 
инвалиди на трудот од II и Ш категорија на инва-
лидност од член 54 точ. 4 до 6 од Основниот закон за 
инвалидското осигурување, без оглед на годините на 
живот; 

— за уживателите на инвалидска пензија опре-
делена поради инвалидност предизвикана од несре-
ќа на работа или професионално заболување, без 
оглед на категоријата на инвалидноста и годините 
на животот. 

2) За уживателите на инвалидска пензија од 
II и Ш категорија на инвалидност кај кои инва-
лидноста настапила пр-ед 60 години на живот (мажи) 
односно 55 години на живот (жени) — висината на 
заштитниот додаток се определува во проценти од 
наведената разлика и изнесува: 

— 90% од разликата ако вкупниот пензиски 
стаж изнесува најмалку три четвртини од работ-
ниот век; 

— 80% од разликата — ако вкупниот пензиски 
стаж изнесува помалку од три четвртини од работ-
ниот век. 

Уживателите на инвалидска пензија, наведени 
с с, претходниот став под 2), кога навршат 60 години 
па живот (мажи) односно 55 години на живот (жени) 
— заштитниот додаток припаѓа во висина 100% од 
наведената разлика. 

III 
Досегашната точка IV станува нова точка V. 

IV 
Републичкиот завод за социјално осигурување 

ќе утврди пречистен текст на Одлуката за гранич-
ниот износ на најниското пензиско примање и за 
висината на заштитниот додаток на пензиите. 

V 
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1965 година 

Бр. 02-1192/1 
20 април 1965 година 

Скопје 
Директор, Потпретседател, 

Душко Ѓорѓиев, с р. Доне Илиевски, с. р. 

187. 
Врз основа на член 21 став 1 точка 3 и член 95 

став 2 од Законот за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист и I 
ФНРЈ" бр. 22/62), а во врска со член 212 од Основ-
ниот закон за пензиското осигурување („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 51/63), Собранието на Републич-
ката заедница за социјално осигурување на работ-
ниците на СР Македонија на својата седница одр-
жана на 20 април 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА РЕЖИСКИОТ ДОДАТОК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ НА 
ПЕНЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИНИТЕ ЗА 1965 ГОДИНА 

I 
На Републичкиот завод за социјално осигуру-

вање — Скопје за трошоците на службата за преве-
дување на пензиите и инвалиднините во 1965 година 
му припаѓа режиски додаток и тоа: 

а) 2.080.— динари по уживател на инвалидска 
пензија, 
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б) 1.095.— динари по уживател на инвалиднина 
и туѓа нега, 

в) 1.901 — динар по уживател на старосна пен-
зија и 

г) 2.236.— динари по уживател на семејна пен-
зија. 

И 
Режискиот додаток се обезбедува од реализира-

ниот основен придонес за инвалидското осигурување 
и пензиското осигурување. 

III 
Републичкиот завод за социјално осигурување 

со одделно упатство ќе го регулира начинот и сро-
ковите за пресметување и обезбедување средства за 
преведувањето на пензионерите. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 07-1193/1 
20 април 1965 година 

Скопје 
Директор, Потпретседател, 

Душко ѓорѓиев, с. р. Доне Илиевски, с. р 

188. 
Врз основа на член 53 точка 3, член 76 и член 77 

од Законот за здравствено осигурување на земјо-
делците („Службен весник на НРМ" бр. 14/63 и 
„Службен весник на СРМ" бр. 39/63), Собранието на 
Републичката заедница за здравствено осигурувани 
на земјоделците на СР Македонија на својата сед-
ница одржана на 28 април 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО 
ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ВО 1965 ГОДИНА 

I 
Под ризици за кои се обезбедуваат надоместоци 

од фондот за задолжително здравствено реосигуру-
вање, во смисла на оваа одлука, се сметаат: 

а) поголеми трошоци за стационарно лекување 
од болестите ТБЦ и малигни тумори, 

б) поголеми трошоци за стационарно лекување 
од душевни болести, 

в) поголеми трошоци за стационарно лекување 
за деца до 3 годишна возраст. 

И 
Како реосигурен случај, според оваа одлука, се 

смета секој ден на стационарното лекување над ре-
публичкиот просек. 

III 
Надоместокот се врши за секој ден на стацио-

нарното лекување над републичкиот просек во ви-
сина на стварните трошоци на фондот на заедни-
цата. 

IV 
Надоместокот определен по точка III од оваа 

одлука се зголемува за процентот за кој приходите 
од основниот придонес за здравственото осигуру-

вање ка ј поодделни заедници во просек по едно 
осигурено лице, се помали од републичкиот просек 
на тие приходи. Во случај кога тие приходи ка ј 
поодделни комунални заедници во просек по едно 
осигурено лице се поголеми од републичкиот просек, 
надоместокот се намалува за процентот за репу-
бличкиот просек. 

V 
За реосигурување се плаќаат премии. Премиите 

се плаќаат според тарифата на премиите за задол-
жително здравствено реосигурување. 

VI 
Приходите од придонесите на основното здрав-

ствено осигурување ќе се пресметуваат по един-
ствена норма на основниот придонес од 12% и пау-
шален придонес од 2.000 динари. 

VII 
Барањата за надоместоци од фондот за здрав-

ствено реосигурување ги поднесуваат комуналните 
заводи за социјално осигурување по истекот на се-
кое календарско тримесечје. 

Барањата за надоместоци се поднесуваат за се-
која поодделна комунална заедница за здравствено 
осигурување на земјоделците. 

VIII 
Надоместоците од фондот за реосигурување ќе 

се пресметуваат на крајот на секое тримесечје, за 
целиот период од почетокот на годината. 

IX 
Поблиски упатства за начинот на спроведува-

њето на оваа одлука ќе донесе Републичкиот завод 
за социјално осигурување на СР Македонија. 

X 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за спроведува-
њето на задолжителното здравствено реосигурувања 
на земјоделците („Службен весник на СРМ" бр 
22/64). 

XI 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 07-1271/1 
28. IV. 1965 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Директор, Претседател, 
Душко Ѓорѓиев, с. р. Јоска Мадевски, с. р 

189. 
Врз основа на член 53 и 76 од Законот за здрав-

ственото осигурување на земјоделците („Службен 
весник на НРМ" бр. 14/63 и „Службен весник на 
СРМ" бр. 39/63), а во врска со член 95 од Законот за 
организација и финансирање на социјалното осигу-
рување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), Собра-
нието на Републичката заедница за здравствено 
осигурување на земјоделците на СР Македонија на 
својата седница одржана на 28 април 1965 година 
донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА РЕЖИСКИОТ ДОДАТОК ШТО 
СЕ ИЗДВОЈУВА ОД ФОНДОТ ЗА ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1965 ГОДИНА 

1. На Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање за трошоците на службата за спроведување на 
здравственото осигурување за 1965 година му при-
паѓа надомест во висина од 6,51% од реализираните 
премии за реосигурување за 1965 година. 

2. Оваа одлука влегува в : сила од денот на до-
несувањето. 

Бр. 07-1274/1 
28. IV. 1965 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Директор, Претседател, 
Душко ѓорѓиев, с. р. Јоска Магдевски, с. р. 

190. 
Врз основа на член 53 точка 5 и член 78 од За-

конот за здравствено осигурување на земјоделците 
(„Службен весник на НРМ" бр. 14/63 и „Службен 
весник на СРМ" бр. 39/63), Собранието на Републич-
ката заедница на здравствено осигурување на зем-
јоделците на СР Македонија на својата седница одр-
жана на 28 април 1965 година, донесе 

ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1965 ГОДИНА 

1. Премиите за задолжителното здравствено 
гоосигугување (во понатамошен текст: премиите за 
реосигурување) за ризиците на основното здрав-
ствено осигурување на земјоделците предвидени со 
одлуката за спроведување на задолжителното здрав-
ствено реосигурување, ќе се пресметуваат и ќе се 
уплатуваат по стопите определени со оваа тарифа. 

2. Премиите за реосигурување изнесуваат: 
— за поголеми трошоци за стационарно^ 

лекување од болестите ТБЦ и малигни тумори 0,89%, 
— за поголеми трошоци за стационарното 

лекување од душевното оболување 1,81%, 
— за поголеми трошоци за стационарното 

лекување на деца до 3 годишна возраст 1,50%. 
3. Премиите за реосигурување се пресметуваат 

од основицата што ја сочинува основниот придонес 
за здравственото осигурување, пресметан за теку-
штата година по единствена норма од 12% и пауша-
лен придонес од 2.000 динари. 

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

Бр. 07-1272/1 
28. IV. 1965 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Директор, Претседател, 
Душко ѓорѓиев, с. р. Јоска Магдевски, с. р. 

ОЈласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-427/1 од 9 ја-
нуари 1965 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Алексовски брајан, роден на 
17 февруари 1931 година во село Челопек, Со-
брание на општината Куманово, од татко Стојчо 
и мајка Родна, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе му гласи Милановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
Е о „Службен весник на СРМ". (169) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-503 од 12 ја-
нуари 1965 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Пановски Благоја, роден на 
ден 16 јануари 1933 година во село Смиловци, 
Тигговвелешка околија, од татко Ангел и мајка 
Ангелина, така што во иднина фамилијарното 
име ќе му гласи Антев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (170) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-6468/1 од 2 
април 1965 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Зафировски Петар, роден на 
ден 14 јули 1925 година во село Теово, Собрание 
на општината Титов Велес, од татко Стојко и 
мајка Марија, така што во иднина фамилијар-
ното име ќе му гласи Тошевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
„Службен весник на СРМ". (173) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-6396/1 од 2 
април 1965 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Петровски Димитрија, роден 
на ден 16 октомври 1920 година во Прилеп, од 
татко Илија и мајка Вета, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Печијаревски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (171) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-2486 од 3 фе-
вруари 1965 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Мачковски Васил, роден на ден 
5. X. 1939 година во с. Брајчино, Општинско со-
брание Ресен, од татко Спиро и мајка Бојана, така 
што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 

Диневски. 
Оваа промена важи од денот на објавувањето 

во „Службен весник на СРМ". (189) 
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СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Колевски Василев Горѓи од Скопје, ул. „Ав-
токоманда", зграда 63/9, поднесе тужба за утвр-
дување на бракот против тужената Колевска Ми-
хајлова Крста, родена Филипова, сега со место 
на пребивалиште во Чехословачка, со непозната 
адреса. 

Се повикува тужената Колевска Михајлова 
Крста, родена Филипова, во рок од 30 (триесет) 
дена по објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ" да ја соопшти на судот својата 
точна адреса или да се јави лично во судот. Во 
противен случај ќе и биде определен старател, 
согласно член 46 од Законот за старателство, кој 
на расправата по спорот ќе ја застапува. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 141/65. 
(162) 

Горѓи Стојков Чичовски од Скопје, ул. ,,17" 
бр. 16, населба Драчево, поднесе тужба за развод 
на бракот против тужената Ангелина Георгиева 
Чичовска, родена во град Воден, Кралство Гр-
ција, а сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Ангелина Чичовска во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ" да Ја соопшти на 
судов својата точна адреса, или да се јави во 
судот. Во противен случај на тужената ќе и 
биде определен старател кој на расправата по спо-
рот за браксразвод ќе ја застапува. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 249/65. 
(172) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП! 

При Општинскиот суд во Прилеп се води 
постапка за докажување на загубено свидетел-
ство за завршено IV одделение основно училиште 
през 1943/44 година на име Савески Павлев То-
дор од село Кошино, Прилепско. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното свидетелство да 
јави на овој суд во рок од 3 месеци по објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 164/65. 
(167) 

При Општинскиот суд во Прилеп се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство 
за завршено IV одделение основно училиште през 
учебната 30/31 година на име Мара Стојаноска 
од село Чепигово, Прилепско. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното свидетелство да 
јави на овој суд во рок од 3 месеци по оојаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 128/65. 
(168) 
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ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 26. ХП1. 1964 година на страна 207 под реден 
број 2 е запишано следното: Угостителскиот дуќан 
„Лисец" од Пробиштип, рудничка населба, е ста-
вен во редовна ликвидација. 

Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Алек-
дар Милков, претседател, Тодор Кралев, член, и 
Јаким Заовски, член. 

Угостителскиот дуќан во редовна ликвидацита 
ќе го потпишува Александар Милков, претседател 
на ликвидационата комисија. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Советот за стопанство на Собранието 
на општината Пробиштип број 01-3088/1 од 19. XI. 
1964 година и решението бр. 04-3088/2 од 19. XI. 1964 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 167/64. (441) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на ден 27. XI. 1964 година на страна 229, реден 
број 12 е запишано следното: Рудникот „Маке-
донија азбест" од Богословец, Св. Николе, е ста-
вен во редовна ликвидација. 

Ликвидационата комисија ја сочинуваат след-
ните лица: Велко Стојчев, претседател на коми-
сијата, Димче Костов, Крум Стефанов, Ванчо Бе-
тувски и Велин Јакимовски, членови. 

За ликвидатор на рудникот е назначен Ве-
лин Јакимовски. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината Св. Ни-
коле број 01-3341 од 26. ХП. 1964 година со кое 
рудникот е ставен во редовна ликвидација, ре-
шение бр. 05-3341/2 од 24. XI. 1964 година на Со-
бранието на општината Св. Николе со кое се 
именува ликвидациона комисија и решение бр. 1 
од 27. XI. 1964 година на Советот за стопанство 
и финансии на Собранието на општината Св. Ни-
коле со кое е назначен ликвидаторот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 158/64. (442) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации на 
ден 15. IX. 1964 година на страна 75, реден број 
8 е запишано следното: Земјоделската задруга 
„Карпош" од село Ново Коњарино, Струмичко, од 
1. VI. 1964 година е ставена во ликвидација. 

За ликвидатор на Ликвидационата комисија 
е назначен Мито Стојанов Гогов. 

Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Сан-
до Андоновски, претседател, Бошко Божинов, 
член и Благој Карастоев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа 
на решението на Советот за стопанство на Со-
бранието на општината Ново Село број 04-1-2866/1 
од 1. VI. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 79/64. (443) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Врз основа на решението на Собранието на 
општината Тетово број 06-362 од 23. I. 1965 го-
дина запишана е во регистарот на здравствените 
установи, рег. број 1, страна 1, установата под 
назив: Општа болница во Тетово. Предмет на ра-
ботењето на болницата е: испитување и лекување 
на амбулантен и стационирани болни, 

Болницата е основана со решението на На-
родниот одбор на Тетовска околија број 1802 од 
26. Ш. 1956 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
болницата е: Собранието на општината Тетово — 
Совет за народно здравје и социјална заштита. 

Болницата ќе ја потпишува Борче Герасимов-
ски. 

Бр. 06-362/1 од Собранието на општината Те-
тово. (375) 

Врз основа на решението на Собранието на 
општината Тетово бр. 06-78/1 од 16. П. 1965 година 
запишана е во регистарот на здравствените уста-
нови, рег. број 2, страна 1, установата под назив: 
Здравствен дом во Тетово. Предмет на работењето 
на Здравствениот дом е: спречување и сузбивање 
на акутните и хронични заразни заболувања. 

Здравствениот дом е основан со решението на 
Народниот одбор на општината Тетово број 06-78/1 
од 23. V. 1956 година. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
Здравствениот дом е Собранието на општината 
Тетово — Совет за народно здравје и социјална 
заштита. 

Здравствениот дом ќе го потпишува Ирфан 
Паметнику. 

Бр. 06-78/1 од Собранието на општината Те-
тово. (376) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. ХП. 1963 година, рег. бр. 230/55, книга I, е запи-
шан под фирма: Општа занаетчиска набавно-про-
дажна задруга „Пелистер" од Битола — Склад во 
Битола. Предмет на работењето на складот е: скла-
дирање и продажба на сите стоки што се опфа-
тени со предметот на работата на основачот. 

Складот е основан од Општата набавно-про-
дажна задруга „Пелистер" Битола, а согласно со 
одобрението на Собранието на општината Битола 
бр. 3-4095/1 од 31. VII. 1963 година. 

Раководител на складот е Алеко Пегфовски, а 
ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја 
потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 386/63. (386) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. XI. 1963 година, рег. бр. 8/55, книга II, е за-
пишано под фирма: Земјоделска задруга „Симо 
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Тренков" од село Пуста Река — Бифе во село 
Пуста Река, Битолска околија. Предмет на 'рабо-
тењето на бифето е: продажба — крчмење на сите 
видови алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Бифето е основано од Земјоделската задруга 
„Симо Тренков" од село Пуста, Река. 

Раководител на бифето е Јанески Ацко, а ќе 
ја потпишува лицето што е овластено да ја потпи-
шува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 366/63. (3971 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. VI. 1963 година, рег. бр. 30/56, книга III, е запи-
шана под фирма: Деловна единица — Киоск број 
1 во Охрид на Претпријатието — хотел „Палас" од 
Охрид. Предмет на работењето на деловната еди-
ница е: продажба на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и производи од скара. 

Деловната единица е основана од Претприја-
тието — хотел „Палас" — Охрид. 

Раководител на деловната единица е Поповски 
Алексо, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 220/63. (400) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. VI. 1963 година, рег. бр. 30/56, книга III, е за-
пишана под фирма: Деловна единица — Киоск 
број 2 во Охрид на Претпријатието — хотел „Па-
лас" од Охрид. Предмет на работењето на делов-
ната единица е: продажба на алкохолни и безал-
кохолни пијалоци и производи од скара. 

Деловната единица е основана од Претприја-
тието — хотел „Палас" од Охрид. 

Раководител на деловната единица е Марков-
ски Цветко, а ќе ја потпишува лицето што е овлас-
тено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 221/63. (401) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. VI. 1963 година, рег. бр. 30/56, книга III, е запи-
шана под фирма' Деловна единица — Киоск број 3 
во Охрид на Претпријатието — хотел „Палас" од 
Охрид, Предмет на работењето на деловната еди-
ница е: продажба на сладолед 

Деловната единица е основана од Претприја-
тието — хотел „Палас" од Охрид. 

Раководител на деловната единица е Цветков-
ски Горѓи, а ќе ја потпишува лицето што е овлас-
тено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 222/63. (402) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. VI. 1963 година, рег. бр, 30/5-6, книга Ш, е запи-
шана под фирма: Деловна единица — Киоск број 4 
во Охрид на Претпријатието — хотел „Палас" од 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Охрид. Предмет на работењето на деловната еди-
ница е: продажба на сладолед. 

Деловната единица е основана од Претприја-
тието - хотел „Палас" од Охрид. 

Раководител на деловната единица е Ружди 
Лога, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 223/63. (403) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. VIII. 1963 година, рег. број 123/55, книга III, е 
запишана под фирма: Продавница - трафика во 
Охрид на Претпријатието „Прилеп" од Прилеп. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на судски, таксени и поштенски марки, ци-
гари, кибрит, поштенски вредносници, обрасци за 
претпријатија и установи и разгледници. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Прилеп" од Прилеп. 

Раководител на продавницата е Јузменска Пе-
трана, а ќе ја потпишува лицето што с овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 265/63. (404) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. IX. 1963 година, рег. број 114/55, книга III, е 
запишана под фирма: Продавница број 5 во Охрид 
1ѕа Претпријатието „Витамин" од Охрид. Предмет 
на работењето на продавницата е: промет со овошје 
и зеленчук; и преработки на овошје и зеленчук. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Витамин" од, Охрид. 

Раководител на продавницата е Илија Филип-
чев, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 301/63. (408) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. X. 1963 година, рег. број 16/63, книга П, е за-
пишана под фирма: Продавница во Охрид на Ком-
бинатот „Водно" — Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е: промет со чевли и гумени 
производи. 

Продавницата е основана од Комбинатот „Вод-
но" — Скопје. 

Раководител на продавницата е Мешков Славе, 
ќе да потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 356/63. (410) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. X. 1963 година, рег. број 12/63, книга Ц е запи-
шана под фирма: Заедница на одморалишта „Пре-
спанско Езеро" во Претор. Предмет на работењето 
на заедницата е: да работи за создавање навики и 
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љубов кај трудбениците за рационално и помасов-
но користење на годишниот одмор; исто така и 
омасовување на заедницата на одморалиштата со 
нови членови од разни стопански организации и 
установи; самостојно или со помош на стопански 
организации, синдикални подружници и установи 
да работи на создавање нови капацитети за одмор 
во заедницата; заедницата на одморалиштата ќе 
врши угостителски услуги на своите членови од 
затворен тип; води сметка за поверените објекти, 
опремата, како и се грижи за нивното одржување. 
Заедницата е основана од Градската чистота — 
СкопЈе, Шеќерната фабрика — Битола, Фабриката 
за фрижидери — Битола, Тутуновиот комбинат — 
Прилеп, „Црни Бор" — Прилеп, Црвен крст — 
Битола, ЖТП - - СкопЈе и Комуналната банка — 
Битола. 

Заедницата ќе ја потпишува управникот Спас^ 
Томулески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фп 
бр, 332/63. (421) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IX. 1963 година, рег. броЈ 4/57, книга Ш, е за-
пишана под фирма: Продавница број 2, со седиш-
те во Струга на Земјоделската задруга „Победа" 
од село Волино, Охридско. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на овошје, зеленчук 
и преработки, јајца, млечни производи, месни пре-
работки, деликатесни производи, производи на ба-
за шеќер, какао, како и алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Продавницата е основана од 3 3 „Победа" од 
село Волино, а согласно со одобрението на Собра-
нието на општината Струга бр. 07-6266/1 од 3. IX. 
1963 година. 

Раководител на продавницата е Јане Лазарев-
ски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 310/63. (426) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13. I. 1964 година, рег. број 1/64, книга II, е запи-
шан под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан 
„Прогрес" — Струга. Предмет на работењето на 
дуќанот е: изработка и поправка на сите видови 
чевли, како и други дејности од преработка на 
кожа и кожна галантерија. 

Дуќанот ќе го потпишува в. д. раководителот 
Балаковски Тоди. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 10/64. (428) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 55, страна 161, е запишана под фирма: 
Претпријатие за фотооптички услуги и трговија 
„Фотоцентар" од Скопје — Продавница на мало во 
Скопје, улица „Гуро СалаЈ". Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на мало на 
фотооптички апарати, материјали и прибор, гео-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. 468 - Др. 17 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

детски и мерни инструменти и апарати, лаборато-
риски апарати, прибор и хемикалии, хемиско-тех-
нички апарати и прибор, медицински апарати и 
прибор, апарати, инструменти, ситен прибор, хе-
микалии за забарство и комисиона продажба на 
фото апарати и материјали. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Фотоцентар" — Скопје, а 
согласно со решението на Собранието на општина-
та Идадија - Скопје бр. 04-589 од 13. I. 1964 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Кипри ј анов ски 
Љубомир. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 150/64. (459) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 288, страна 741 е запишано следното. 
Досегашниот в. д. директор на Фабриката за стак-
ло и стаклена волна — Скопје, Ковачевски Здрав-
ко, со решението на Општинското собрание број 
234 од 28. ХП. 1963 година е назначен за директор 
и како таков во иднина ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува со старите регистрирани пот-
писници и тоа: Тасевски Милан, шеф на сметко-
водството, инженер Ковачевски Здравко, технички 
раководител, Цветковски Киро, книговодител на 
погонското книговодство, и Пендев Миланов Гојко, 
директор на стопанско"сметководниот сектор, сме-
тано од 24.1.1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 43/64. (178) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 174, страна 467 е запишано следното' 
На досегашниот потписник на Угостителското прет-
пријатие „Кожуф" — Гевгелија, Ванчо Дучков, 
директор, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен о ,̂ должност со решението на 
Собранието на општината Гевгелија број 03-5091/2 
од 14. XI. 1963 година. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен со решението на Општинското собрание Гев-
гелија, број 03-5091 од 14. XI. 1963 година Михаил 
Петков. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, сметано од 20. 1. 1964 го-
дина, во границите на овластувањето, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 31/64. (184) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 416, страна 409, книга П е запишано 
следното: Костов Калчо, досегашен директор на 
Претпријатието за унапредување со хидромелИора-
тивниот систем на подрачјето на општината Бог-
данци „Луда Мара" од село Богданци, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпи-
шување 
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За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Општинското собрание Богданци бр. 
6828/1 од 26. ХП. 1963 година Пеев К. Горѓи, ин-
женер шумар, а за шеф на сметководството Па-
чаразлиева Марија. Тие претпријатието ќе го пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат сметано 
од 30. I. 1964 година, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 50/64. (185) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 351, страна 929 е запишано следното: Со 
решението на Народниот одбор на општината Саат 
Кула - Скопје број 03/1-4016 од 15. IV. 1963 година 
се симнува принудната управа на Претпријатието ЗЈ 
аутомобилски гуми „Ауто гума" — Скопје. 

На досегашниот принуден управник Атанас 
Стојановски му престанува правото за потпишу-
вање како таков, бидејќи со решението на Народ-
ниот одбор на општината Саат Кула — Скопје бр 
01-762 к од 15. IV. 1964 година е назначен за в. д 
директор и како таков ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува претпријатието со старите ре-
гистрирани потписници и тоа: Атанасовски Димче 
Славе, секретар, Ѓуровски Силјан Петко, технички 
раководител, и Бузаџик Саво Златко, шеф на смет-
ководството, сметано од 28.1.1964 година. 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната Саат Кула - Скопје број 01-8816 од 24. ХП. 
1963 година Атанас Стојановски е назначен за 
директор и како таков во иднина ќе го потпишува 
претприЈ атието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ФИ 
бр. 48/64. (190) 

Окружниот стопански суд во С К О П Ј С објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 205, страна 625 е запишано следното: 
Покрај досегашниот потписник на Фабриката за 
крупна кожа — Куманово Домузлиски Величков 
Димчо, директор, фабриката ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат во границите на 
овластувањето и новоназначените потписници' 
Крстевски Насков Трајко, финансов директор, и 
Пешевски Благоја Јован, шеф на сметководството, 
сметано од 24.1 1964 година 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 42/64. (208; 

Окружниот стопански суд во С К О П Ј С објавув I 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 388, страна 195 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Шумското стопанство „Бор" — Кавадарци, 
бидејќи со решението на Собранието на општината 
Кавадарци број 03-8430 од 20. ХП. 1963 година е 
споено со Дрвниот комбинат — Кавадарци во но-
воформираниот Шумско-индустриски комбинат 
„Страшо Пинџур" — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 77/64. (210) 
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Окружниот стопанска! суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 291, страна 849 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Дрвниот комбинат Кавадарци, бидејќи со 
решението на Општинското собрание — Кавадар-
ци број 03-8430 од 20 XIX 1963 година е споен со 
Шумското стопанство „Бор" — Кавадарци 'во но-
воформираниот Шумски индустриски комбинат 
„Страшо Пинџур" — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 78/64. (211) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 424, страна 487, книга П е запишано 
следното: Падиков Б. Киро, досегашен в. д. ди-
ректор на Занаетчиското електро метално претпри-
јатие „Црвена ѕвезда" — Кавадарци со решението 
на Општинското собрание — Кавадарци број 0'1-
8111 од 3. X. 1963 година е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Општинското собрание — Кавадарци 
број 01-8114 од 3. X. 1964 година Милков Димов 
Илија. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува со старите регистрирани 
потписници и тоа: Митревски Стојанов Атанас, 
книговодител, и Лалков Блажов Панче, претседа-
тел на работничкиот совет, сметано од 14.1. 1964 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 83/64. (212; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 761, страна 409, книга Ш е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Продавницата во Скопје, улица 
„Партизанска" бр. 5, на Индустриската конфекција 
на алишта „Модна облачила" — Љубљана, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет од 19. 
ХП. 1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф I 
бр. 39/64. (215) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 541, страна 1593 е запишано следното: 
Александар Миланов Ацевски, досегашен в. д. ра-
ководител на Работничкиот ресторан во Скопје 
на Фабриката за синтетични текстилни влакна и 
производи од ацетилен во изградба „Наум Наумо-
ски — Борче" — Скопје, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За в. д. раководител на работничкиот ресто-
ран е назначен Србиновски Александар Михајле 
и за книговодител Стојановски Јован. Тие фабри-
ката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжу-
ваат во границите на овластувањето, сметано од 
14. П. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фч 
бр. 82/64. (216) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 725, страна 127, книга Ш е запишано 
следното: Согласно со одлуката на Собранието на 
Осигурителниот завод за подрачјето на општи-
ните од Скопска околија — Скопје донесена на 
IV редовна седница одржана на 18. XI. 1963 година 
и решението на Општинското собрание на општи-
ната Кале — Скопје број 210 од 22. XI. 1963 година 
со кое се потврдува Одлуката, фирмата н а заводот 
се менува и во иднина ќе гласи: Осигурителен за-
вод — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во С к о т е, Фп 
бр. 59/64. (217) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 457, страна 1208 е запишано следното 
Досегашните потписници на Занаетчиското метал-
но претпријатие1 „Илинден" од Скопје и тоа: Ди-
митрије Туниќ, директор, и Раде Костовски, се 
разрешени од должност и им престанува правото 
за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Општината Кале — Скопје брОЈ 211 
од 22. XI. 1963 година Јаневски Киро. Тој претпри-
јатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
со новоназначениот потписник Димитрије Туниќ, 
технички директор, и стариот регистриран пот-
писник Јордан Сековски, шеф на сметководството, 
сметано од 14. И. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл 
бр. 84/64. (218) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 101, страна 285 е запишано следното. 
На досегашниот потписник на Претпријатието ПТТ 
сообраќај — Скопје, Најдов Ј. Ангел, началник на 
техничкото одделение, му престанува правото за 
потпишување. 

За нов потписник на претпријатието е назна-
чен Николовски Аврамов Трајко. Тој претприја-
тието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
со старите регистрирани потписници и тоа: Џид-
ров Р. Страхил, началник на овластението, Геор 
гиевски Д. Душан, началник на стопанското одде-
ление, Наумовски П. Светолик, директор, и Ку-
ситасева Лепосава, ш е ф на книговодството, сме-
тано од 12. И. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ФЛ 
бр 71/64. (220) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 702 
страна 1157, книга П, е Запишано следното: Се бри-
ше од регистарот на задругите Молеро-фарбарска-
та задруга „Ристо Равановски" — Скопје, бидејќи 
со решението на Собранието на општината Кале — 
Скопје број 228 од 24. ХП. 1963 година прерасна во 
Молеро-фарбарско претпријатие „Ристо Раванов-
ски" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф(1 
бр. 80/64. (221) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр 55, 
страна 185 е запишано следното: Диме Јованов Ди-
мевски, досегашен потписник на Земјоделската за-
друга „Лазо Филиповски Лавски" од село Сир-
ково, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен 
Илиќ Петров Жика, комерцијалист ТОЈ задругата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Темелков-
ски Панов Бошко, управник, и Јакимов Ангелов 
Иван, комерцијалист, сметано од 21. ХП1.1963 го-
дина, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 791/63. (223) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во (регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 154, страна 405 е запишано следното: 
Пауновски Сандре, досегашен потписник на Ус-
лужно производителната кондураџиска задруга 
„Мишка" — Тетово, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За шеф на сметководството на задругата е на-
значен Видановиќ Живоин, шеф на сметковод-
ството. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува со новиот потписник Зафировски 
Драгољуб, книговодител, и стариот регистриран 
потписник Александар Петровски, в. д. директор, 
сметано од 8. И 1964 година, во границите на овла 
стувањето 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 66/64. (229) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 285, страна 831 е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Хидро-електричната 
централа „Лукар" од село Конопиште, Ило Ристов 
Лазов, благајник, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За нов потписник на централата е назначен 
Димо Гичов Ашаданов, електричар. Тој претпри-
јатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
со стариот регистриран потписник Митре Јованог 
Јанакиев, директор, сметано од 17. II. 1964 година, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фх; 
бр. 87/64. (255) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 562, страна 159, книга II е запишано 
следното' Согласно со решението на Собранието на 
општината Идадија - Скопје број 04-6722 од 31. X 
1963 година дејноста на Претпријатието за промет 
со жито и преработки од жито на големо „Жито-
Македонија" — Скопје во иднина се проширува 
и со: откуп и продажба на кикирики. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 26/64, (258) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавувд 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. фр 755, страна 361, книга Ш е запишано 
следното: Согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Идадија — Скопје бр. 8882 од 
4. V. 1963 год. Претпријатието за промет со градеж-
ни, железарски и електроматеријали „Јасен" — 
Скопје е ставено под присилна управа и за при-
силен управник е назначен Саве Гаџовски, ди-
ректор на Градежното претпријатие „Гранит" — 
Скопје. Тој претпријатието под присилна управа 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во 
границите на овластувањето, сметано од 18. И. 1964 
година. 

На досегашниот потписник Симо Кировски, 
в. д. директор, му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 89/64. ^ (259' 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 797, страна 695 е запишано следното: 
Со одлуката на Извршниот совет на СРМ — Скопје 
број 09-4477/1 од 25 XII. 1963 година е одобрено 
конституирањето на Железничкото транспортни 
претпријатие — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ФА 
бр. 96/64. (261) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 23, страна 77 е запишано следното4 

Покрај досегашните потписници на Претпријатието 
за превоз на стоки „Трудбеник" — Скопје и тоа 
Петревски Петар, шеф на сметководството, и На-
нев Стојан, в. д. директор, претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува и Букчев 
Горѓи, возач во претпријатието, сметано од 19. И, 
1964 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 93/64. (262) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 692, страна 1093, книга II е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Заедницата на железничките 
претпријатија! — Скопје, бидејќи со решението на 
Извршниот совет Скопје број 09-4176/1 од 21. X. 
1963 година престана со работа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фтл 
бр. 85/64. (264) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќѕните 
под рег. бр! 490, страна 1376 е запишано следното: 
Решението на овој суд Фи бр. 2413/56 од 5.1.1957 
година по однос на фирмата на Рудници и желе-
зара „Скопје" — Скопје во иднина се менува и 
ќе гласи: Рудници и железарница ,,Скопје" -
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд 1зо Скопје, ФИ 
бр. 27/64. (265) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 111, страна 307 е запишано следното' 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Идадија - Скопје број 04-427 од 20. I. 1964 
година досегашната дејност на Книгоиздателството 
за уметничка литература „Кочо Рацин" — Скопје 
и тоа: издавање на целокупна македонска лите-
ратура, литература на Југословенски и светски 
класици, продажба на сопствени изданија и из-
данија на други весник,арски и издавачки прет-
пријатија, продажба на мало и големо на канце-
лариски материјали и прибор, учила, школски 
прибор, музички инструменти и нивни прибор 
радиоелектроакустични апарати и уреди во идни-
на се проширува и со: продажба на фотографски 
и оптички апарати, инструменти и нивни прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 88/64. (280) 

КОНКУРСИ 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „НАУМ НАУМОВСКИ 

- БОРЧЕ" - МАЏАРИ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за следниве работни места: 
2 наставник по географија 
1 наставник по историја 
1 наставник по физика 
1 наставник по математика 
Кандидатите треба да имаат завршено ВПШ-ПА 

или факултет. 
Конкурсот трае до 10-У1-1965 година (543^ 

КОМИСИЈАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ КОНКУРС 
ЗА ДИРЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР 

ВО ОХРИД 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за работното место Директор на Медицинскиот 
центар во Охрид 

УСЛОВИ: лекар-специјалист со над три години 
практика. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на Медицинскиот центар. 

Молбите со документите за стручната квали-
фикација, за движењето во службата и куса био-
графија, таксирани со 50 дин. таксени марки, се 
доставуваат до Медицинскиот центар — за коми-
сијата. 

Конкурсот трае до 15. VI. 1965 година. (542) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗАВОДОТ ЗА 
ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ГЕВГЕЛИЈА, 
ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА 

ЗАВОДОТ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Директор на Заводот за запослување 
Услови: Кандидатите треба да имаат завршено 

правен или економски факултет со најмалку две 
години работно искуство. 

Плата по Законот за јавните службеници, а по 
донесување на правилници, по правилникот на 
Заводот. 

Молбите со потребните документи по чл. 31 од 
Законот за Јавните службеници и куса биографија 
да се достават до Конкурсната комисија при За-
водот за запослување — Гевгелија. 

Конкурсот трае до 15. VI. 1965 година. (544) 

ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕНОТ 21 И 33 ОД ЗАКОНОТ 
ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ, КОМИСИЈАТА ЗА 

СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА) СОБРАНИЕТО 
НА ОПШТИНАТА КРИВА ПАЛАНКА 

р а с п и ш у в а 

В Т О Р К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места во 
органите на управата: 

1. С е к р е т а р на Собранието — — — 1 
2. Началник на Одделението за општа 

управа — — — — — — — — — 1 
3. Началник на Одделението за општестве-

ни служби — — — — — — — — 1 
4. Началник на Одделението за стопанство 1 
5. Началник на Одделението за финансии 1 
6. Началник на Одделението за народна 

одбрана — — — — — — — — — 1 
7. Судија за 'прекршоци — — — — — 1 
8. Шеф на Катастарски уред — — — 1 
9. Шзаришен инспектор — — — — — 1 

10. Референт за подготовка на седници — 1 
11. Референт за уцравно-правни работи, 

молби и поплаки — — — — — — 1 
12. Референт за општо-управни работи — 1 
13. Референт за просвета — — — — — 1 
14. Референт за комунални работи — — 1 
15. Референт за индустрија и рударство — 1 
16. Референт за трговија, угостителство, ту-

ризам, занаетчиство и сообраќај — — 1 
17. Референти за општо-народни имоти — 2 

У с л о в и : 

За работните места под точка „1", „2' и „3", 
— завршено правен факултет и 5 години практика 
на соодветни работни места; 

За работните места под точка „6", „7 ' и „11", 
— завршено правен факултет; 
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За работните места под точка „4" и „5", — 
завршено економски факултет и 5 години прак-
тика на соодветни работни места; 

За работното место под точка „8", - завршено 
виша стручна спрема и 3 години практика на со-
одветни работни места; 

За работните места под точките „9" и ,Д2", -
завршено виша управна школа; 

За работното место под точка ,ДО", — завршено 
виша управна школа и 2 години практика на 
соодветни работни места; 

За работното место под точка, 13", — завршено 
виша педагошка школа, со претходно завршена 
учителска; 

За работното место под точка „14", — завршено 
технички факултет — градежен оддел; 

За работните места под точките „15" и „16", 
— завршено виша економска школа; 

За работните места под точка „17", — завршено 
или стекнато виша стручна спрема. 

Кандидатите што конкурираат кон молбите 
таксирани со 50 динари таксена марка треба да 
ги приложат и сите документи по чл. 31 од ЗЈС, 
како и документите за школска спрема и работен 
стаж и кратки биографски податоци за досегашната 
работа. Молбите со потребните документи да се 
достават до Собранието на општината Крива Па-
ланка — Комисија за службенички работи, до 
15. У1.1965 година. 

Кандидатите што конкурираат а се наоѓат во 
работен однос, кон молбата треба да приложат и 
согласност од установата, дека ќе бидат ослободени 
од работа, во случај на прием во служба по овој 
конкурс. 

До колку пријавите бидат непотполни или ќе 
стигнат по заклучување на конкурсот, нема да се 
земаат во разгледување. 

Плата во вид на аванс ќе се распределува спо-
ред Законот за јавните службеници, а положајна 
според Одлуката на Собранието на општината 
Крива Паланка. (546) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-

ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
I. За еден наставник (во сите звања) за пред-

метот ВИНАРСТВО; 
И. За по еден доцент или вонреден професор 

за следните предмети: 
а) Генетика 
б) Уредување на шумите и 
в) Дендрологија. 

III. За еден предавач за предметот Метереоло-
гија со климатологија. 

IV. За преизбор на доцент за предметот Уре-
дување на порои со борба против ерозија. 

V. За преизбор на асистент за предметот Ге-
нетика. 

Кандидатите што се пријавуваат за наставни-
ци треба да ги исполнат условите од член 170, 171 
и 173 од Законот за високото школство на СРМ. 

Рок за пријавување е 60 дена по објавувањето 
на конкурсот, а во колку местата не се пополнат 
во определениот рок конкурсот се продолжува до 
нивното пополнување. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на 
Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. Кон 
пријавата кандидатите треба да приложат: дипло-
ма и документи по чл. 31 од Законот за јавните 
службеници. Кандидатите јавни службеници под-
несуваат извод од службеничкиот лист. 

Покрај пријавата треба да се достави куса 
биографија од установата каде што е на служба 
дека може да се пријави на конкурсот, список на 
научните и стручните трудови и по еден примерок 
од самите трудови. (545) 

СОДРЖИНА 
Стр. 

179. Указ за прогласување на Законот за ре-
публичката управа — — — — — — 441 
Закон за републичката управа — — — 441 

180 Указ за прогласување на Законот за ор-
ганизацијата и работењето на Извршниот 
совет — — — — — — — — — 449 
Закон за организацијата и работењето на 
Извршниот совет — — — — — — 449 

181. Указ за прогласување; на Законот за ре-
публичките органи на управата — — 453 
Закон за републичките органи на упра-
вата — — — — — — — — — — 453 

182. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополнувања на Законот за гро-
биштата — — — — — — — — — 458 
Закон за измени и дополнувања на За-
конот за гробиштата — — — — — 458 

183. Одлука за разрешување и избирање на 
окружни и окружни стопански судии — 459 

184. Одлука за потврдување Статутот на Ре-
публичкиот фонд за води — — — — 459 

185. Статут на Републичкиот фонд за води 459 
186. Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за граничниот износ на најни-
ското пензиско примање и за висината на 
заштитниот додаток на пензиите — — 462 

187. Одлука за висината на режискиот дода-
ток на Републичкиот завод за социјално 
осигурување — Скопје за преведување на 
пензиите и инвалиднините за 1965 година 462 

188. Одлука за спроведување на задолжител-
ното здравствено реосигурување на земјо-
делците ВО 1965 година — — — — — 463 

189. Одлука за висината на режискиот додаток 
што се издвојува од Фондот за задолжи-
телно здравствено реосигурување на зем-
јоделците за 1965 година — — — — 464 

190 Тарифа на премиите за задолжително 
здравствено реосигурување на земјодел-
ците за 1965 година — — — — — 464 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а. Пошт. фах. 51, Тел, 32-836, Одговорен уред ник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

при Народната банка — Скопје Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


