
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 4 јуни 1977 
С к о п ј е 

Број 23 Год. ХХХШ 

Претплатата за 1977 година изне-
сува 380 динари. Овој број чини 
5 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

261. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКАТА ЕКОНОМ-

СКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за Високата економска школа во Прилеп, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 26 мај 1977 година. 

Број 06-1519 
26 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Претседателството на 

СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКАТА 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП 

Член 1 
Во Законот за Високата економска школа во 

Прилеп („Службен весник на СРМ" бр. 40/72), член 
1 се менува и гласи: 

„Високата економска школа во Прилеп продол-
жува со работа како Економски факултет. 

Седиштето на Економскиот факултет е во При-
леп." 

Член 2 
Во член 2 зборовите: „Високата економска шко-

ла" се заменуваат со зборовите „Економскиот фа-
култет". 

Член 3 
Член 6 се менува и гласи: 
„Студентите на Високата економска школа го 

продолжуваат студирањето на Економскиот факул-
тет според постојниот наставен план и програма". 

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

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

262. 
Врз основа на член 3 од Законот за финан-

сирање на мерките за унапредување на индивиду-
алното земјоделство („Службен весник на СРМ" бр. 
46^5), Собранието на СР Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
савено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Заради натамошен пробив на современите агро-
мерки во индивидуалниот сектор на земјоделството 
во периодот од 1976 до 1980 година, ќе се продолжи 
со финансирањето на мерките за унапредување на 
индивидуалното земјоделство, согласно со Законот 
за финансирање на мерките за унапредување на 
индивидуалното земјоделство („Службен весник на 
СРМ" бр. 46/75). 

П 
Во периодот од 1976 до 1980 година од буџетот 

на Републиката за субвенционирање на мерките за 
унапредување на индивидуалното земјоделство ќе 
се обезбедат средства: 

во динари 
1976 година 15.000.000 
1977 година 17.000.000 
1978 година 19.000.000 
1979 година 21.000.000 
1980 година 23.000.000 

ВКУПНО: 95.000.000 

Ш 
Распоред на средствата по гранки и намени, из-

разени во илјади динари по години, земено заедно 
одобрените средства од буџетот на Републиката и 
пренесените средства од претходната година за 1976 
и 1977 година се врши: 

Намени по гранки 

Година Сточа-
рство 

Полјоде-
лство 

Гради-
нарство 

Ово-
штар-
ство 

Лоза-
рство 

Натпр. 
смот. 

излож. 

Земј. 
образ, 
проп. 

Финан. 
стр. 

служ. 

Други 
тро-
шоци 

Вкупно 
годиш, 
прог. 

1976 4483 2290 49 653 620 500 600 5250 4952 19397 
1977 4500 2000 200 600 620 500 600 5320 5060 19400 
1978 4500 2000 200 500 500 500 500 5300 5000 19000 
1979 5000 2200 300 600 600 550 550 6000 5200 21000 
1980 5400 2400 400 650 650 600 600 6600 5700 23000 

ВКУПНО 
76/80: 23880 10890 1149 3003 2990 2650 2850 28470 25912 101797 
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IV 
1. Средствата од републичката Финансиска про-

грама за мерките за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство ќе се користат за субвенциони-
рање на следниве мерки и намени за: 

— вештачко осеменување крави и водење ма-
тично книговодство; 

— набавка квалитетни машки и други рас-
плодници: бикови, овни, нерези, назимици, како и 
пчелни сандаци; 

— набавка на квалитетен семенски материјал од 
високоприносни сорти од поледелските култури и 
квалитетен саден овошен и лозов материјал; 

— изведување на производствени демонстратив-
ни опити со примена на современа агротехника 
(фито и зоо-мерки, исхрана, нови апликативни тех-
нолошки решенија и сл.); 

— организирање на натпревари за постигнува-
ње високи приноси во индивидуалниот сектор; 

— финансирање изработка на конкретни про-
грами, проекти и модели за организационо и техно-
лошко обликување на индивидуалното стопанство; 

— организирање на земјоделски изложби, смот-
ри, демонстрации со земјоделски машини и друго; 

— финансирање на мерки за стручно земјодел-
ско образование и земјоделска пропаганда; 

— финансирање на републичката стручна служ-
ба и со финансирање на општинските стручни 
служби за унапредување на индивидуалното земјо-
делство; 

— бенефицирање на каматата за кредитите 
пласирани во индивидуалното земјоделство, заклуч-
но со 1975 година; 

— други мерки за унапредување на индивиду-
алното земјоделство. 

2. Корисници на средствата од републичката 
Финансиска програма за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство се општините, односно оп-
штинските совети за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство, соодветните самоуправни инте-
ресни заедници, заинтересираните организации на 
здружениот труд, стручните служби за унапреду-
вање на индивидуалното земјоделство и други ор-
ганизации кои ќе ги спроведуваат мерките за уна-
предување на индивидуалното земјоделство. 

Средствата од претходниот став ќе се користат 
доколку корисниците обезбедат сопствено учество во 
висина од 50 отсто за развиените општини, односно 
УЧФСЅВОТО на корисниците од недоволно развиени-
те општини, ако обезбедат најмалку 30 отсто од ви-
сината на субвенциите за одредените мерки. 

3. Средствата ќе се користат без учество за ф и -
нансирање на Републичката стручна служба за уна-
предување на индивидуалното земјоделство за пу-
бликување посебни стручни изданија и публику-
вање стручни теми и совети од областа на земјо-
делството наменети за унапредување на индивиду-
алното земјоделско производство, организирање на 
републички натпревари, изложби, смотри, како и 
други стручни работи што ќе се вршат на ниво на 
Републиката, а се од интерес за сите или за повеќе 
општини. 

Средствата од републичката Финансиска про-
грама на корисниците се даваат без обврска на 
враќање, но за утврдени програмски намени. 

4. Средствата за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство се утврдуваат и остваруваат пре-
ку годишните финансиски програми. 

Субвенциите, односно, височината на средства-
та по единица мерка се утврдува со годишната ф и -
нансиска програма што ја донесува Советот за уна-
предување на индивидуалното земјоделство, во рам-
ките на расположливите средства одобрени од бу-
џетот на Републиката за соодветна година и пре-
несени средства од претходната година. 

5. Стручните и административните работи околу 
извршувањето на Финансиската програма за уна-
предување на индивидуалното земјоделство ги вр-
ши Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство. 

6. Партиципација на средствата од републичка-
та Програма за извршувањето на програмите во 
општините се врши под услов општините да го 
обезбедат предвиденото учество од точка 2 на оваа 
програма, по пат на склучување договор и подне-
сување соодветна документација (фактури, списоци 
па непосредни корисници на средства, атестати, пе-
дигреа и др.). 

V 
Организацијата и начинот на спроведувањето 

на Финансиската програма за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство ќе се остварува преку 
Советот за унапредување на индивидуалното земјо-
делство. Собранијата на општините, врз основа на 
своите годишни и повеќегодишни програми за уна-
предување на индивидуалното земјоделство, преку 
овластените општински совети за унапредување на 
индивидуалното земјоделство или преку стручните 
служби за унапредување на индивидуалното земјо-
делство, ќе доставува барање до Советот за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство. 

Советот од претходниот став одлучува по бара-
њата од општинските совети за унапредување на 
индивидуалното земјоделство, односно од општин-
ските стручни служби за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство во рамките на програмира-
ните задачи и расположливи средства. Доколку 
средствата предвидени по одредени намени не бидат 
реализирани, а некои од мерките надминати, Сове-
тот може да врши пренамена во рамките на обез-
бедените средства за соодветната година. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1500 
26 мај 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

263. 
Врз основа на член 3 од Законот за финанси-

рање на мерките за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство („Службен весник на СРМ" бр. 
46/75) и на третиот дел „Посебни обврски и зада-
чи" точка 6.3 и потточка (8) алинеја 3 од Опште-
ствениот план на СР Македонија за периодот од 
1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ" бр. 
25/76), Собранието на СР Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА СОЗДАВАЊЕ 
ВЕШТАЧКИ ЛИВАДИ НА ЕРОЗИВНИ ОРАНИЦИ 
И МЕЛИОРИРАЊЕ ПРИРОДНИ ЛИВАДИ ВО 
РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ ПОДРАЧЈА ВО СР МА-

КЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 
ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат мерките што ќе 

се финансираат од средствата на Републиката за 
создавање вештачки ливади на ерозивни ораници 
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и мелиорирање природни ливади во ридско-планин-
ските подрачја и пограничните реони за периодот 
од 1976 до 1980 година. 

II 
Средствата за финансирање на мерките од точ-

ка I на оваа одлука ќе ги обезбеди Републиката во 
износ од 30 милиони динари. 

III 
Средствата во износ од 30 милиони динари ќе 

се користат за следниве намени: 

— за затревување ерозивни ораници на 6.450 ха 
— за мелиорирање природни ливади на 15.000 ха 

ВКУПНО: 21.450 ха 

Динамиката на подигањето вештачки ливади 
на ерозивните ораници и на мелиорирањето на при-
родните ливади се утврдува: 

во хектари 
Создавање вешта-

Година чии ливади на М е л и о Р и ? а њ е 

ерозивни ораници ПРИРОДНИ л и в а д и 
Вкупно 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
ВКУПНО: 

500 
1.000 
1.350 
1.600 
2.000 

1.000 
2.000 
4.000 
4.000 
4.000 

1.500 
3.000 
5.350 
5.600 
6.000 

6.450 15.000 21.450 

IV 
Средствата за извршување 

програма по хектар изнесуваат: 
на Финансиската 

Извор на финансирање 
Создавање вешта- Мелиора-

чки ливади на еро- ција на 
зивни ораници пр. ливади 

- субвенции од Републиката 4.000 300 
— средства од корисници — 

земјоделци 4 .000^^^1 .100 
ВКУПНО: 8.000 1.400 

Средства за извршување на Финансиската про-
грама за периодот од 1976 до 1980 година се утвр-
дуваат: 

Година Создавање вештачки Мелиорирање прир. Вкупно 

ливади мил. дин. ливади мил. дин. програма 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1,7 
4,0 
5,4 
6,4 
8,0 

0,3 
0,6 
1,2 
1,2 
1,2 

2,0 
4,6 
6,6 
7,6 
9,2 

Вкупно 1976—1980: 25,5 4,5 30,0 

односно организацијата определена од општината, 
по склучувањето на соодветен договор за наменско 
користење на репроматеријалот, за правилно под-
готвување на површината за сеидба и обврска дека 
ќе вложат свое учество (работна рака и дополни-
телно ѓубрење) во износ од 4.000 динари за еден 
хектар за создавање вештачки ливади и 1.100 ди-
нари за мелиорирање природни ливади. 

Републиката за создавање вештачки ливади на 
ерозивни ораници ќе учествува со по 4.000 динари 
за еден ха, а за мелиорирање природни ливади по 
300 динари за еден ха. 

V 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1501 
26 мај 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

Советот за унапредување на индивидуалното 
земјоделство врз основа на поднесените програми 
за создавање вештачки ливади и мелиорирање при-
родни ливади од општините, ќе одобрува одредени 
количества субвенционирано семе и ѓубре во рам-
ките на вкупно расположливите средства. Меѓусеб-
ните обврски меѓу Советот за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство и општините, односно 
органите што тие ќе ги определат, и заинтересира-
ните организации на здружениот труд, ќе се регу-
лираат со посебен договор. 

Непосредни организатори на акцијата за созда-
вање вештачки ливади на ерозивни ораници и ме-
лиорирање природни ливади се општините, односно 
органите и организациите што тие ќе ги определат. 

Субвенционираното семе и ѓубре за создавање 
вештачки ливади на ерозивни ораници и мелиори-
рање природни ливади, крајните корисници — ин-
дивидуалните земјоделци од ридско-планинските и 
пограничните реони, ќе ги добиваат преку органот, 

264. 
Врз основа на член 12 од Законот за финанси-

рање на мерките за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство („Службен весник на СРМ" број 
46/75), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 26 мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКАТА ПРО-
ГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛ-

НОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ЗА 1976 ГОДИНА 

Се одобрува Завршната сметка за извршува-
њето на Финансиската програма за унапредување 
на индивидуалното земјоделство за 1976 година, што 
Советот за унапредување на индивидуалното зем-
јоделство ја донесе на својата седница одржана на 
24 март 1977 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1499 
26 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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265. 
Врз основа на член 2 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ" број 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 26 мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува, поради истек на мандатот, чле-
нот на Советот на Вишата школа за социјални ра-
ботници во Скопје 

Киро Миовски. 

П 
Се именува за член на Советот на Вишата шко-

ла за социјални работници во Скопје 
Слободан Арсов, делегат во Соборот на здруже-

ниот труд на Собранието на СРМ. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1490 
26 мај 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

266. 

Врз основа на член 2 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ" број 36/76), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА 

ВО БИТОЛА 

Се разрешува, поради истек на мандатот, чле-
нот на Советот на Вишата земјоделска школа во 
Битола 

Никола Каранфиловски. 

II 
Се именува за член на Советот на Вишата зем-

јоделска школа во Битола 
Ацко Китановски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд на Собранието на СРМ. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1491 
26 мај 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

267. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија и на член 13 
став 6 од Законот за Службата на општественото 
книговодство („Службен весник на СРМ" број 31/72), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 26 мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Програмата за работа на 

Службата на општественото книговодство во Соци-
јалистичка Република Македонија за 1977 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1506 
26 мај 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, , СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с р. 

268. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и на член 
15 од Законот за високото образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 49/1974 година), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА - ПРИЛЕП 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Ви-
сока економска школа — Прилеп што Собирот на 
работните луѓе на ООЗТ Висока економска школа 
— Прилеп го донесе на 28 декември 1976 година. 



4 јуни 1977 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 23 - Стр. 461 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1510 
26 мај 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

269. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а во врска 
со член 23 став 3 од Општествениот договор за по-
забрзан развој на подрачјата во граничниот појас 
и ридско-планинските реони во СР Македонија за 
периодот од 1976 до 1980 година, Собранието на СРМ, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОНИ-
ОТ ОДБОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТ-
ВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПОЗАБРЗАН РАЗВОЈ НА 
ПОДРАЧЈАТА ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС И РИД-
СКО-ПЛАНИНСКИТЕ РЕОНИ ВО СР МАКЕДОНИ-

ЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

- 1. За член на Координациониот одбор за спро-
ведување на Општествениот договор за позабрзан 
развој на подрачјата во граничниот појас и ридско-
планинските реони во СР Македонија за периодот 
од 1976 до 1980 година се делегира Блашко Јаневски, 
претседател на Соборот на општините на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија и член 
на Советот за народна одбрана на Претседателство-
10 на Социјалистичка Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1520 
26 мај 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

270. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за високото образование 
(,.Службен весник на СРМ" број 36/76), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-полигичкиот собор, одржани на 26 мај 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува, поради истек на мандатот, чле-
нот на Советот на Филозофско-историскиот факул-
тет во Скопје 

Душко Дановски. 

И 
Се именува за член на Советот на Филозоф-

ско-историскиот факултет во Скопје 
Видое Видичевски, писател, директор на Домот 

на културата во Охрид. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1488 
26 мај 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

271. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

СОВЕТОТ НА ВИШАТА УГОСТИТЕЛСКО-ТУ-
РИСТИЧКА ШКОЛА ВО ОХРИД 

Се разрешува, поради истек на мандатот, чле-
нот на Советот на Вишата угостителско-туристичка 
школа во Охрид 

Драган Михајловски. 

II 
Се именува за член на Советот на Вишата угос-

тителско-туристичка школа во Охрид 
Војо Китановски, директор на Секторот за ту-

ризам и угостителство во „Интер-импекс" — Скопје. 
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III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1493 
26 мај 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

272. 

Врз основа на член 2 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за високото образова-
ние („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА ВИСОКАТА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО 

СКОПЈЕ 

I 
Се разрешува, поради истек на мандатот, членот 

на Советот на Високата музичка школа во Скопје 
Благоја Брајковски. 

II 
Се именува за член на Советот на Високата 

музичка школа во Скопје: 
Вера Терзиева, помошник секретар во Репуб-

личкиот секретаријат за законодавство и органи-
зација. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1494 
26 мај 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
па Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р, 

273. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за високото образова-
ние („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

I 
Се разрешува, поради истек на мандатот, член 

на Советот на Филолошкиот факултет во Скопје 
Менка Јовановска. 

II 
Се именува за член на Советот на Филолошкиот 

факултет во Скопје: 
Џевад Гега, главен и одговорен уредник на вес-

никот „Флака е влазнимит" — Скопје. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1498 
26 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

274. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат, поради истек на мандатот, чле-

новите на Советот на Економскиот факултет во 
Скопје: 

Елена Ѓурковиќ, 
Никола Новевски и 
Војислав Поповски. 

II 
Се именуваат за членови на Советот на Еко-

номскиот факултет во Скопје: 
Даница Поповска, член на Советот на Републи-

ката, 
Слободан Черкезов, делегат во Соборот на здру-

жениот труд во Собранието на СРМ и 
Вите Исј ановски, виши советник во Извршниот 

совет на Собранието на СРМ. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1497 
20 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

275. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за високото образование 
(,,Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА 

ВО ШТИП 

I 
Се разрешуваат, поради истек на мандатот чле-

новите на Советот на Педагошката академија во 
Штип: 

Јордан Арсов и 
Аница Хаџикоцева. 

II 
Се именуваат за членови на Советот на Педа-

гошката академија во Штип: 
Дафинка Миовска, претседател на Општинската 

интересна заедница за основно образование — Пех-
чево и 

Јордан Митрушев, ВКВ работник, на работа во 
Фабриката за хартија и целулоза во Кочани. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

се вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1496 
26 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

276. 
Врз основа на член 64 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И 

МАЛИ ДЕЦА - БИТОЛА 

I 
Се разрешуваат, поради истек на мандатот, чле-

новите на Советот на Домот за доенчиња и мали 
деца — Битола: 

Десанка Димитровска, 
д-р Љупчо Георгиев и 
Џоџа Османли. 

II 
Се именуваат за членови на Советот на Домот 

за доенчиња и мали деца — Битола: 
Ајро Руждие, делегат во Општествено-политич-

киот собор на Собранието на СРМ, 
Ружа Блажевска, претседател на Интересната 

заедница на општествена заштита на децата — 
Прилеп, 

Пандора Ивановска, КВ работничка во ОЗТ 
ТИК „Илинденка" — Крушево и 

Слободан Тасевски, директор на Центарот за 
социјална работа — Битола. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1483 
26 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, " СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

277. 
Врз основа на член 64 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЦЕНТАРОТ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 
МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ - СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат, поради истек на мандатот, чле-

новите на Работната заедница на Центарот за про-
фесионална рехабилитација на младинци со ош-
тетен слух — Скопје: 

Раде Атанасов, 
Киро Андреевски, 
д-р Иван Андонов, 
Борис Голабов и 
Милован Шиковски. 
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II 

Се именуваат за членови на Работната заедни-
ца на Центарот за професионална рехабилитација 
на младинци со оштетен слух — Скопје: 

д-р Богдан Бараковски, на работа во Заводот 
за медицинска рехабилитација на СРМ, 

Ратка Крстевска, член на Советот на Републи-
ката, 

Регаипе Османи, потпретседател на Самоуправ-
ната интересна заедница за детска заштита на Оп-
штината — Куманово, 

Богољуб Вељановски, дефектолог во Заводот 
за рехабилитација на деца и младинци — Скопје и 

Павле Рибарски, дипломиран индустриски пси-
холог, на работа во Металскиот завод „Тито" — 
Скопје. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1484 
26 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
^ ^ собор, 

Гога Николовски, с. р. 

278. 
Врз основа на член 64 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, 'одржани на 26 
мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЗАВО-
ДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБ-
РАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат, поради истек на мандатот, чле-

новите на Собирот на работните луѓе на Заводот за 
згрижување, воспитување и образование на деца и 
младинци — Скопје: 

Блаже Бислимовски, 
Круме Јаќоски, 
Митко Велков, 
Душко Станиславски и 
Драган Спасов. 

И 
Се именуваат за членови на Собирот на работ-

ните луѓе на Заводот за згрижување, воспитување 
и образование на деца и младинци — Скопје: 

Евгениј а Соларска, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, 

Љубомир Симеонов, советник — педагог во Од-
делението за извршување кривични санкции при 
Републичкиот секретаријат за правосудство, 

Тефик Кадриу, делегат во Републичката само-
управна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, 

Ратко Димовски, началник на Одделението за 
општ криминал при Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи и 

Мице Алексовски, на работа во РСВР — Скопје. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ' ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1485 
26 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

279. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за високото образова-
ние („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА - СКОПЈЕ 

I 
Се разрешува, поради истек на мандатот, чле-

нот на Советот на Вишата школа за физичка кул-
тура — Скопје: 

Драгољуб Лазов. 

II 
Се именува за член на Советот на Вишата шко-

ла за физичка култура од Скопје: 
Борче Илиевски, ВКВ работник на работа во 

фабриката за масло „Благој Ѓорев" — Т. Велес. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1489 
26 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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280. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА 

ВО БИТОЛА 

I 
Се разрешуваат, поради истек на мандатот, чле-

новите на Советот на Педагошката академија во 
Битола: 

Љиљана Белчевска и 
Коле Гарбевски. 

II 
Се именуваат за членови на Советот на Педа-

гошката академија во Битола: 
Милка Хаџи Илиоска, делегат во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СРМ и 
Анастас Костојчиновски, директор на Народниот 

музеј во Струга. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1495 
26 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

281. 
Врз основа на член 64 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТА-

ЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат, поради истек на мандатот, чле-

новите на Советот на Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци — Скопје: 

Бесник Егени, 
Вангел Јанкуловски, 
д-р Славчо Керамичиевски и 
Петре Коловски. 

II 
Се именуваат за членови на Советот на Заводот 

за рехабилитација на деца и младинци — Скопје: 
Стојна Попчева, делегат во Соборот на здруже-

ниот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, 

Никола Вардарски, ВКВ машинобравар, прет-
седател на Општинската комисија на ССМ во Т. 
Велес, 

Нурие Кадриу, просветен работник во Основно-
то училиште „Лирија" — Тетово и 

Миле Јаќоски, директор на Центарот за профе-
сионална рехабилитација на инвалидизирани лица 
— Скопје. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1480 
26 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

282. 

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за 
Центарот за странски јазици во Скопје („Службен 
весник на СРМ" бр. 27/65), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЦЕНТАРОТ ЗА 

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат, поради истек на мандатот, чле-

новите на Работната заедница на Центарот за стран-
ски јазици во Скопје: 

Милка Анчева, 
Менка Јовановска, 
Лазо Крстевски, 
Јово Тасевски и 
Аце Јоновски. 

II 
Се именуваат за членови на Работната заедница 

па Центарот за странски јазици во Скопје: 
Владимир Трајковски, делегат во Соборот на 

здружениот труд на Собранието на СРМ, 
Борис Чаловски, секретар на Секретаријатот 

за економски односи со странство при Стопанската 
комора на Македонија, 

Јосиф Милевски, советник на секретарот на 
Секретаријатот за кадровски прашања на Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ, 

Оливера Гиновска, професор во Гимназијата 
„Никола Карев" — Скопје, и 

Мухамер Вишко, потпретседател на ОПС на 
Собранието на Општината „Карпош" — Скопје. 
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III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1486 
26 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

283. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за високото образова-
ние („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат, поради истек на мандатот, чле-

новите на Советот на Правниот факултет во Скопје: 
Велимир Вељановски и 
Хранислав Мацовски. 

II 
Се именуваат за членови на Советот на Прав-

ниот факултет во Скопје: 
Владимир Томовски, заменик секретар на Оп-

штинскиот комитет на СК — Куманово и 
Блаже Петковски, претседател на Окружниот 

суд во Скопје. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1487 
26 мај 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

284. 
Врз основа на т:^:ен 64 од Законот за социјална 

заштита („Службен гесник на СРМ" бр. 16/70), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗАВОДОТ ЗА РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ 

- БИТОЛА 

I 
Се разрешува, поради истек на мандатот, чле-

нот на Работната заедница на Заводот за рехаби-
литација на деца со оштетен слух — Битола: 

Д-Р Драгиша Шундовски. 

II 
Се именува за член на Работната заедница на 

Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух 
— Битола: 

д-р Круме Соколовски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1482 
26 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

285. 
Врз основа на член 64 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД -
ДЕМИР КАПИЈА 

I 
Се разрешуваат поради истек на мандатот, чле-

новите на Советот на Специјалниот завод — Демир 
Капија : 

Давитко Јанков, 
Климе Каневче, 
д-р Владо Пасенички и 
д-р Никола Стојановски. 

И 
Се именуваат за членови на Советот на Спе-

цијалниот завод — Демир Капија : 
Елена Стоилова, КВ работничка во ЗИК „Зора" 

- Гевгелија, 
Киро Миовски, социјален работник во Центарот 

за социјална работа — Скопје, 



4 јуни 1977 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 23 - Стр. 467 

д-р Ристо Паланов, делегат на Републичката 
интересна заедница за социјална заштита, на ра-
бота во Медицинскиот центар — Струмица, 

Васка Мишеска, директор на Центарот за со-
цијална работа — Неготино и 

Стево Димитров, претседател на Општинската 
конференција на ССРНМ — Демир Капија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1481 
26 мај 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот па Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

286. ' 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ" бр. 36/76), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА 

ВО СТРУМИЦА 

I 
Се разрешува, поради истек на мандатот, чле-

нот на Советот на Вишата земјоделска школа во 
Струмица: 

инж. Борис Попов. 

II 
Се именува за член на Советот на Вишата зем-

јоделска школа во Струмица: 
Томе Николов, дипломиран инж. агроном, на 

работа во ЗИК „Струмица" — Струмица. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1492 
26 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

287. 
Врз основа на член 16 од Одлуката за надомес-

тоците на личните доходи на делегатите и за лич-
ните доходи на функционерите што ги избира и 
именува Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 22/75), 
Административната комисија на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на својата 
седница одржана на 25 мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГА-

ТИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 
И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

1. Висината на дневниците за службено пату-
вање во земјата на делегатите и функционерите 
што ги избира и именува Собранието на СР Ма-
кедонија изнесува 340 динари. 

2. На делегат, односно функционер кој е на 
службено патување можат да му се признаат тро-
шоците за ноќевање до 190 динари, ако за тоа 
поднесе сметка. Во случај на надоместок на тро-
шоците за ноќевање, дневницата се намалува за 
30%. 

3. На делегат односно функционер кој за време 
на службеното патување не ноќева надвор од мес-
тото на живеење, од дневницата му се одбива 30%. 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката на Административ-
ната комисија број 12-1558 од 26 мај 1976 година. 

5. Оваа одлука влегува во сила со донесување-
то, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 12-60/3-2 
25 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Административната 
комисија, 

Бурхан Адеми, с. р. 

По извршеното срамнување, установено е дека во 
текстот на Општествениот договор за висината и 
движењето на средствата за финансирање на оп-
штата и заедничката потрошувачка во општините 
за 1977 година, објавен во „Службен весник на 
СРМ", број 18/77, се поткраднати грешки, поради 
што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ВИСИНАТА 
И ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТ-
РОШУВАЧКА ВО ОПШТИНИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Во членот 4 реден број 2 наместо 275,2 милиони 
динари за општината Битола треба да стои 275,5 
милиони динари. 

Во членот 5 ред 20 наместо зборот „на" треба 
да стои зборот „над". 

Бр. 12-104/2 
13 мај 1977 година 

Скопје 

ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 
НА СР МАКЕДОНИЈА 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за утврду-
вање на преодни сметки за уплатување на придоне-
сите од личниот доход и доходот по пат на збирните 
стапки и преодни сметки на придонесите, објавена 
во „Службен весник на СРМ", бр. 17/77, се п о т п а д -
нале грешки поради што се дава 
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И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕОД-
НИТЕ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИТЕ СТАПКИ ЗА 
УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС И ОД ДОХОДОТ 

Во точката 5, под „А" во табелата ,Д од стопан-
ството" на реден бр. 6 — Гевгелија, наместо збир-
ната стапка „13,15" треба да стои „13,05", на реден 
број 7 — Гостивар, наместо збирната стапка „15,75" 
треба да стои „13,35", а на реден број 26 — Струми-
ца, наместо збирната стапка „13,45" треба да стои 
„14,05". 

Во табелата „2 од нестопанството" на реден 
број 6 — Гевгелија, наместо збирната стапка „13,90" 
треба да стои „13,80", на реден број 7 — Гостивар, 
наместо збирната стапка „16,30" треба да стои 
„13,90", на реден број 22 — Радовиш, наместо збир-
ната стапка „15,63" треба да стои „15,73", и на ре-
ден број 26 — Струмица, наместо збирната стапка 
„14,43" треба да стои „15,03". 

Во точката 5 под ,,В" во табелата, на реден број 
22 — Радовиш, наместо збирната стапка „1,61' тре-
ба да стои „1,74". 

Во точката 5 под „В" во табелата „1 од сто-
панството", на реден број 7 — Гостивар, за основно 
образование, наместо „7,0" треба да стои „4,6", а 
наместо збирната стапка „7,50" треба да стои „5,10". 
На реден број 27 — Струмица, за основно образо-
вание, наместо „4,50" треба да стои „5,10", а намес-
то збирната стапка „5,30" треба да стои „5,90". 

Во табелата „2 од нестопанството", на реден 
број 7 — Гостивар, за основно образование, намес-
то „7,0" треба да стои „4,60", а наместо збирната 
стапка „8,05" треба да стои „5,65". На реден број 22 
— Радовиш, за социјална заштита, наместо „0,25" 
треба да стои „0,35", а наместо збирната стапка 

„6.88" треба да стои, „6,98". На реден број 27 — Стру-
мица, за основното образование, наместо „4,50", треба 
да стои „5,10", а наместо збирната стапка „6,28" 
треба да стои „6,88". 

На страна 349 „I Преглед" во табелата „1 од 
стопанството", на реден број 6 — Гевгелија, за 
вработување, наместо „0,75" треба да стои „0,65, 
а наместо збирната стапка „13,15" треба да стои 
„13,05". На реден број 7 — Гостивар, за основно 
образование, наместо „7,0", треба да стои „4,6", а 
наместо збирната стапка „15,75" треба да стои 
, 13,35". 

На реден број 27 — Струмица, за основно обра-
зование, наместо „4,50" треба да стои „5,10", а на-
место збирната стапка „13,45" треба да стои „14,05". 

Во табелата „2 од нестопанството", на реден 
број 6 — Гевгелија, за вработување, наместо „0,75" 
треба да стои „0,65", а наместо збирната стапка 
.,13,90" треба да стои „13,80". На реден број 7 — 
Гостивар, за основно образование, наместо „7,0" 
треба да стои „4,60", а наместо збирната стапка 
„16,30" треба да стои „13,90". На реден број 22 — 
Радовиш, за социјална заштита, наместо „0,25", тре-
ба да стои „0,35", а наместо збирната стапка „15,63" 
треба да стои „15,73". На реден број 27 — Струмица, 
за основно образование, наместо „4,50" треба да 
стои „5,10", а наместо збирната стапка „14,43" тре-
ба да стои „15,03". 

На страна 350, во И Преглед, на реден број 
22 — Радовиш, за социјална заштита, наместо „0,30" 
треба да стои „0,40", а наместо збирната стапка 
„1,64" треба да стои „1,74". 

Бр. 06-922/1 
24 мај 1977 година 

Скопје 
ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ФИНАНСИИ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

245. 
Врз основа на член 203 став 1 точка 1 од Ста-

тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17 мај 1977 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКРЕП-
НУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
На корисниците на старосна, инвалидска и се-

мејна пензија како и на инвалидите на трудот и 
децата инвалиди кои уживаат право на материјал-
но обезбедување и привремен надоместок до стапу-
вањето на соодветна работа им се определува на-
доместок за закрепнување во износ од 320 динари. 

II 
Право на надоместок за закрепнување имаат ко-

рисниците од претходната точка кои оствариле пра-
во на пензиЈа, материјално обезбедување и прив-
ремен надоместок до стапувањето на соодветна ра-
бота до 31. 12. 1976 година, како и корисниците кои 
тоа право го оствариле после 31. 12. 1976 година под 
услов да не користеле годишен одмор во 1977 го-

дина. 

Како доказ дали корисникот на правото корис-
тел или не корисител годишен одмор ќе служи пот-
врдата издадена од организацијата на здружениот 
труд односно приватниот работодавец ка ј кој ко-
рисникот работел непосредно пред здобивањето на 
правото. 

За корисниците кои правото го стекнале врз 
основа на договорно осигурување (колпортери, свеш-
теници, филмски уметници, носачи на багаж), како 
доказ дали користеле или не користеле годишен 
одмор ќе служи потврдата издадена од професио-
налната организација во која тие се зачленети. 

За корисниците кои правото го оствариле како 
лица што самостојно вршат дејност со личен труд 
со средства во сопственост на граѓаните (занает-
чии, угостители, артисти, возачи, естрадни уметни-
ци, адвокати), како доказ дали користеле или не 
користеле годишен одмор ќе служи личната изја-
ва дадена под морална, материјална и кривична 
одговорност. 

III 

Повеќе корисници на семејна пензија по едно 
решение се сметаат како еден корисник за опреде-
лување на надоместокот по оваа одлука. 

IV 
Од остатокот на средствата за закрепнување 

што ќе се реализираат до крајот на месец јули 
1977 година по одбиток на делот за исплата на на-
доместокот според точка 1 од оваа одлука, ќе се 
издвојат средства во износ од 2.600.000 динари и 
употребат за следниве намет! : 
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— 2.000.000 динари за опрема на објектот за 
рекреација на пензионерите во Струга, 

— 600.000 динари за доделување на дополнител-
на помош за рекреација на корисниците на пен-
зија и на корисниците на определени права од ин-
валидското осигурување со најниски примања, и 
тоа: 

— 400.000 динари на Републичкиот одбор на Со-
јузот на пензионерите на Македонија, и 

— 200.000 динари на Републичкиот одбор на Со-
јузот на трудовите инвалиди на Македонија. 

V 
Средствата што ќе се акумулираат во периодот 

од 1. 8. до 31. 12. 1977 година за сметка на 1978 
година ќе се употребат за изградба на објект за 
одмор и рекреација на пензионерите во Нов Дој-
ран. 

VI 
Исплатата на надоместокот за закрепнување по 

оваа одлука ќе се изврши заедно со пензијата од-
носно надоместоците во врска со користењето на 
одделни права од инвалидското осигурување за ме-
сец јули 1977 год. 

VII 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

Бр. 01-1013/1 
17 мај 1977 година 

Скопје 

Претседател, 
Лилјана Манева, с. р. 

246. 

Врз основа на член 208 став 1 точка 19 од Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 28/73 и 28/74), а во врска со член 29 од 
југословенско-германската конвенција за соци-
јално осигурување, член 35 од југословенско-авст-
риската конвенција за социјално осигурување и 
член 47 од Административната спогодба за начинот 
на примената на југословенско-француската кон-
венција за социјално осигурување, Собранието на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, на седницата одржана на 
17 мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗВРШЕ-
НИ ПРЕГЛЕДИ ОД СТРАНА НА КОМИСИИТЕ ЗА 

ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ 

I 
За остварување на право од инвалидското оси-

гурување по меѓународните конвенции за социјал-
но осигурување, оцена и мислење за работната спо-
собност на осигурениците кои работеле во стран-
ство даваат комисиите за оцена на работната спо-
собност при Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија. 

II 
Висината на трошоците за секој извршен прв 

или контролен преглед за потребите на странски-
те носители на социјално осигурување се утврдува 
во износ од 1.000 динари. 

Средствата од претходниот став на оваа одлу-
ка се приход на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-1016/1 
17 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА 

247. 
Врз основа на член 27 и 34 од Законот за ф и -

зичка култура и самоуправните интересни заедници 
на физичката култура („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74), член 67 и 70 од Статутот на Републичка-
та заедница на физичката култура, Собранието на 
Републичката заедница на физичката култура, на 
седницата одржана на 31 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА РЕ-

ПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА 
КУЛТУРА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување стапките на при-

донесите на Републичката заедница на физичката 
култура („Службен весник на СРМ", бр. 1/77), во 
членот 2 став 1, точка 1, бројката „0,05%, се заме-
нува со бројката „0,07%". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 април 1977 година. 

Број 06-197/77 
31 март 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

инж. Никола Каранфиловски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
РЕСЕН 

248. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 и член 18 

од Законот за самоуправните интересни заедници за 
социјална заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
5/74) и член 14 став 1 алинеја 5 од Статутот на 
општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Ресен, Собранието на општин-
ската самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита — Ресен, на својата седница одржана на 
31. I. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-

НИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА РЕСЕН 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат организациите на здру-
жен труд од доходот и работните луѓе од личниот 
доход, заради обезбедување на средства за фи-
нансирање на Самоуправната интересна заедница за 
социјална заштита — Ресен. 
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Член 2 
Стапките на придонесите се утврдуваат: 
— од доходот на организациите на здружен 

труд по стапка од 0,35%; 
— од личен доход од работен однос од несто-

пански дејности по стапка од 2,05%; 
— од личен доход од земјоделска дејност по 

стапка од 0,15%; 
— од личен доход од самостојно вршење на сто-

панска дејност по стапка од 0,15%; 
— од личен доход од самостојно вршење на 

нестопанска дејност по стапка од 0,15%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1977 година и 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-25/1 
31 јануари 1977 година 

Ресен 
Потпретседател, 

Нада Јоновска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО - ТИТОВ ВЕЛЕС 

249. 
Врз основа на член 5 став 1 точка 8 од Законот 

за самоуправните интересни заедници на станува-
њето („Службен весник на СРМ" бр. 49/74), и член 
5 од Самоуправната спогодба за основање на СИЗ 
за станување Титов Велес, Собранието на СИЗ на 
станувањето, Титов Велес, на својата седница одр-
жана на ден 12. 05. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА ПА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Средства за станбена изградба работните луѓе 

обезбедуваат во Самоуправната интересна заедница 
на станувањето со: 

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

— Придонес од личниот доход, и 
— други средства. 

Член 2 
Обврзници на придонесот од доходот се основ-

ните организации на здружениот труд и другите 
самоуправни организации од областа на стопанст-
вото, вклучувајќи ги и организациите на здруже-
ниот труд регистрирани како установи, распореде-
ни во областите од 1-8 од Номенклатурата за распо-
редување на стопанските организации и државни 
органи по дејности. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход 
намален за пресметаните законски и договорни об-
врски, освен данокот на доход, по стапка 5%. 

Обврзниците на придонесот од доходот од овој 
член, должни се да плаќаат придонес во вид на 
аванс, во месечни рати, на бруто личните доходи по 
минимална стапка од 6%, а конечната пресметка ќе 
се утврди по завршната сметка. 

Член 3 
Обврзниците на придонесот од личниот доход 

се работници што остваруваат личен доход од ра-
ботен однос, освен работниците од членот 19 од За-
конот за Самоуправната интересна заедница на ста-
нувањето. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува бруто личен доход, 
по стапка од 6%. 

Член 4 
Основицата за пресметување на придонесот од 

личниот доход на работниците вработени ка ј ра-
ботните луѓе што работат со средства на трудот во 
сопственост на граѓаните и користат дополнителен 
труд на други лица е бруто личниот доход на ра-
ботниците, по стапка од 6%. 

Член 5 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

е Заедницата за пензиското и инвалидското осигу-
рување на СРМ за пензионерите и корисниците на 
правата на пензиското и инвалидското осигурување. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ од пензијата, 
по стапка од 6%. 

Член 6 
Зголемувањето на стапката од бруто личниот 

доход од досегашните 4% на 6% (а ка ј ООЗТ кои 
остваруваат доход, од сега тоа ќе се пресметува од 
доходот), односно овие 2% ќе влезат во делот со 
кој располагаат ООЗТ. 

Овие нови средства од зголемувањето на стап-
ката ќе се употребат за изградба на станови во 
општествена сопственост кои во однос на вложени-
те средства ќе ги добиваат и распределуваат самите 
ООЗТ. 

Пресметувањето за распределба на вкупно аку-
мулираните средства ќе се врши на тој начин што 
2/3 од нив ќе биде како и досега со издвојување 
на солидарен дел, а 1/3 од нив како што е означено 
во став 1 од овој член. 

Член 7 
Во Заедницата на станувањето можат да се 

здружат и други средства што ги издвојуваат ра-
ботниците во основните организации на здружениот 
труд и други самоуправни организации и заедни-
ци, под услови што ќе се утврдат со самоуправните 
спогодби и општествени договори. 

Член 8 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 01. 07. 1977 година. 
Од 01. 01. 1977 година примената на оваа одлу-

ка е факултативна, односно ќе се применува во 
ение ООЗТ кои самите донесле таква одлука. 

Собрание на СИЗ на 
станувањето 
Претседател, 

Цветковски Стојче, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Санде Јовановски од село Бедиње, Кумановско, 
поднесе до овој суд тужба за утврдување, вредност 
на спорот 500,00 нови динари, против тужениот Зе ј -
нуловски Јусниев Хавзи од Куманово, а од 1958 го-
дина живее во Турција, со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ниот се непознати, се повикува во рок од месец де-
на од објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СРМ", да се јави или да одреди свој застапник. 
Во спротивно, судот по службена должност ќе му го 
одреди за застапник Рустеми Јусуф, стручен сора-
ботник при Општинскиот суд во Куманово. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 1602/75. 
(43) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за утврдување на сопственост на недвижен имот по 
тужбата на тужителот Стефчевски Петров Душан 
од Тетово, ул. „Браќа Симовски" бб., против туже-
ните Славе, Катица и Роза Андрови Стефчевиќ од 
САД, со непозната адреса. 

Се молат тужените Славе, Катица и Роза во рок 
од 30 дена, сметано од објавувањето, да се јават во 
Општинскиот суд во Тетово, или да означат свој 
полномошник кој ќе ги застапува по тужбата на 
тужителот заведена под П. бр. 341/77. Доколку не 
се јават во судот и не означат свој полномошник 
за водење на спорот ќе им биде означен привремен 
старател. (40) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН 
Пред овој суд заведена е тужба за зголемување 

на издршка од малолетниот тужител Горанче Боев-
ски, преку законскиот застапник Јорданка Г о т е в -
ска од Ресен, ул „29 Ноември" бр. 135, против туже-
ниот Левко Боевски. 

Бидејќи тужениот Левко Боевски се наоѓа во 
странство со непозната адреса, се повикува во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот лично да се 
јави во Општинскиот суд — Ресен или да ја сооп-
шти својата адреса. Во спротивно ќе му се одреди 
привремен старател кој ќе го застапува до окон-
чувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Ресен, П. бр. 198/76 год. 
(41) 

Пред овој суд заведена е тужба за утврдување 
постоење право на сопственост на недвижен имот од 
тужителот Крсте Блажевски од село Јанковец, оп-
штина Ресен, против тужените Тодорка Попгошева 
п други од Ресен. 

Бидејќи тужените Борис Попгошев, Горѓи Поп-
гошев, двајцата од Ресен и Преслав Поповски од 
Битола сега се наоѓаат во странство со непозната 
адреса, се повикуваат во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот лично да се јават во Општин-
скиот суд — Ресен или да ја соопштат својата ад-
реса. Во спротивно ќе им се одреди привремен ста-
рател кој ќе ги застапува до окончувањето на спо-
рот. 

Од Општинскиот суд во Ресен, П. бр. 276/76. 
(42) 

КОНКУРСИ 
Комисијата за избор и именување на Општин-

ската самоуправна интересна заедница на станува-
њето — Дебар, врз основа на Одлуката на Собра-
нието на Заедницата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
1. Секретар на Самоуправната интересна заед-

ница на станувањето — Дебар (реизбор) 
Покрај општите услови предвидени со пози-

тивните законски прописи, кандидатот треба да ги 
исполнува и следните услови: 

— да има завршено економски или правен ф а -
култет со над три години работно искуство, од кои 
две години на раководно работно место; 

— да има завршено виша економска или виша 
управна школа со над 6 години работно искуство, 
од кои 4 години на раководно работно место; 

— да поседува морално-политички квалитети и 
организациони способности. 

Пријавата се поднесува до Комисијата за избор 
и именување на Самоуправната интересна заедница 
на станувањето — Дебар, таксирана со 2 динари 
административна такса. 

Кон пријавата кандидатот треба да достави до-
кументи за исполнување на општите и посебните 
услови. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (164) 

Комисијата за избор и именување на Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Гостивар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Еден раководител на групата за здравстве-

но осигурување во Стручната служба на 
Заедницата; и 

2. Еден раководител на групата за долгорочно 
осигурување во Стручната служба на Заед-
ницата. 

Услови: 
Покрај општите услови пропишани во Зако-

нот за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат 
и следните посебни услови: 

Кандидатите под точка 1 да имаат завршено 
правен или економски факултет со 4 години работ-
но искуство; и 

Кандидатите под точка 2 да имаат завршено 
правен факултет со 4 години работно искуство. 

Да поседуваат морално-политички и организа-
циони способности. 

Со молбата кандидатите треба да ги достават 
следните документи: 

— доказ за степенот на школската наобразба, 
— доказ за работното искуство, 
— уверение за здравствената положба. 
Молбите со потребните документи, кандидатите 

треба да ги достават најдоцна 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните молби, комисијата нема да 
ги зема во разгледување. 

Собранието на општината Охрид, врз основа на 
член 73, ст. 1 од Законот за редовните судови 
(„Службен весник на СРМ" број 10/76), 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на судија на Општинскиот 
суд во Охрид. 

Заинтересираните што ги исполнуваат условите 
од чл. 74 ст. 1 од Законот за редовните судови 
(„Службен весник на СРМ" бр. 10/76), пријавите да 
ги достават до Собранието на општината Охрид — 
Комисија за избори и именување, во рок од 15 дена 
сметано од денот на објавувањето. 

Собрание на општината Охрид 
— Комисија за избори и именувања (130) 
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СОДРЖИНА 
Страна 

261. Закон за изменување на Законот за Ви-
соката економска школа во Прилеп — 457 

262. Одлука за Финансиската програма за 
унапредување на индивидуалното земјо-
делство во периодот од 1976 до 1980 го-
дина — — — — — — — — — 457 

263. Одлука за Финансиска програма за соз-
давање вештачки ливади на ерозивни 
ораници и мелиорирање природни ливади 
во ридско-планинските подрачја во СР 
Македонија во периодот од 1976 до 1980 
година — — — — — — — — — 458 

264. Одлука за одобрување на завршната 
сметка за извршувањето на Финансис-
ката програма за унапредување на инди-
видуалното земјоделство за 1976 година 

265. Одлука за разрешување и именување 
член на Советот на Вишата школа за со-
цијални работници во Скопје — — — 

266. Одлука за разрешување и именување 
член на Советот на Вишата земјоделска 
школа во Битола — — — — — — 

267. Одлука за давање согласност на Прог-
рамата за работа на Службата на опште-
ственото книговодство во Социјалистичка 
Република Македонија за 1977 година — 

268. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на ООЗТ Висока економска школа 
— Прилеп — — — — — — — — 

269. Одлука за делегирање член на Коорди-
национиот одбор за спроведување на Оп-
штествениот договор за позабрзан раз-
вој на подрачјата во граничниот појас и 
ридско-планинските реони во СР Маке-
донија за периодот од 1976 до 1980 година 461 

270. Одлука за разрешување и именување 
член на Советот на Филозофско-историс-
киот факултет во Скопје — — — — 461 

271. Одлука за разрешување и именување 
член на Советот на Вишата угостителско-
туристичка школа во Охрид — — — 461 

272. Одлука за разрешување и именување 
член на Советот на Високата музичка 
школа во Скопје — — — — — — 462 

273. Одлука за разрешување и именување 
член на Советот на Филолошкиот ф а -
култет во Скопје — — — — — - 462 245. 

274. Одлука за разрешување и именување 
членови на Советот на Економскиот ф а -
култет во Скопје — — — — — — 462 

275. Одлука за разрешување и именување 
членови на Советот на Педагошката ака-
демија во Штип — — — — —- — — 463 

276. Одлука за разрешување и именување 
на членови на Советот на Домот за доен-
чиња и мали деца — Битола — — — 463 

277. Одлука за разрешување и именување 
членови на Работната заедница на Цен-
тарот за професионална рехабилитација 
на младинци со оштетен слух — Скопје 463 

278. Одлука за разрешување и именување 
членови на Собирот на работните луѓе на 
Заводот за згрижување, воспитување и 
образование на деца и младинци — 
Скопје — — — — — — — — — 464 

246. 

247. 

248. 

249. 

Одлука за разрешување и именување 
член на Советот на Вишата школа за фи-
зичка култура — Скопје — — — — 464 
Одлука за разрешување и именување 
членови на Советот на Педагошката ака-
демија во Битола — — — — — — 465 
Одлука за разрешување и именување 
членови на Советот на Заводот за реха-
билитација на деца и младинци — Скопје 465 
Одлука за разрешување и именување 
членови на Работната заедница на Цен-
тарот за странски јазици во Скопје — 465 
Одлука за разрешување и именување 
членови на Советот на Правниот ф а -
култет во Скопје — — — — — — 466 
Одлука за разрешување и именување 
член на Работната заедница на Заводот 
за рехабилитација на деца со оштетен 
слух — Битола — — — — — — — 466 
Одлука за разрешување и именување 
членови на Советот на Специјалниот за-
вод — Демир Капија — — — - — 466 
Одлука за разрешување и именување 
член на Советот на Вишата земјоделска 
школа во Струмица — — — — — 467 
Одлука за висината на дневниците на 
делегатите и функционерите што ги из-
бира и именува Собранието на СРМ — 467 

Исправка на Општествениот договор за 
висината и движењето на средствата за 
финансирање на општата и заедничката 
потрошувачка во општините за 1977 го-
дина - - - - - - - - - - 467 
Исправка на Наредбата за утврдување на 
преодните сметки и на збирните стапки 
за уплатување на придонесите од лич-
ниот доход од работен однос и од доходот 467 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Скоп ј е 
Одлука за користење средствата за зак-
репнување на корисниците на пензија и 
определени права од инвалидското осигу-
рување за 1977 година — — — — — 468 
Одлука за висината на трошоците за из-
вршени прегледи од страна на комисиите 
за оцена на работната способност — — 469 
Одлука за измена на висината на стап-
ката на придонесот од доходот на основ-
ните организации на здружениот труд 
на Републичката заедница на физичката 
култура — — — - — — — — — 469 
Ресен 
Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите на Самоуправната интересна 
заедница за социјална заштита — Ресен 469 
Титов Велес 
Одлука за утврдување на стапката на 
придонесот за станбена изградба — — 470 
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