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264. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ГРАДСКОТО СОБРАНИЕ НА СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за Градското собрание 
на Скопје, што Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија го донесе на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 30 јуни 1965 го-
дина и на седницата на Организацисно-политичкиот 
собор одржана на 14 јули 1965 година. 

У. бр. 145/65 
15 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ГРАДСКОТО СОБРАНИЕ НА СКОПЈЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Градското собрание на Скопје (Градско собра-

ние) како орган на самоуправување врши опреде-
лени работи од заеднички интерес за градот Скопје 
како целина, со права и должности на општина. 

Член 2 
Во остварувањето на правата и должностите од 

претходниот член Градското собрание ги има над-
лежностите утврдени со овој и друг закон. 

Со статутот на градот и со усогласени одлуки 
на собранијата на општините од подрачјето на гра-
дот за Градското собрание можат да се установат 
и други надлежности. 

Член 3 
Градското собрание во вршењето на своите над-

лежности соработува со општинските собранија и 
општествено-политичките и други самоуправни ор-
ганизации од подрачјето на градот. 

Член 4 
Со овој закон се утврдуваат и начелата за ор-

ганизацијата и финансирањето на Градското со-
брание. 

Член 5 
Град Скопје е правно лице. 
Град Скопје има статут. 

И. НАДЛЕЖНОСТИ 

Член 6 
Градското собрание ги врши следниве работи 

од заеднички интерес за градот како целина: 

A. Во областа на стопанството 
1. донесува програма за општествено-еко-

номскиот развиток на градот и го следи 
тој развиток; 

2. обезбедува единствени услови и создава 
поповолни материјални можности за ре-
довно снабдување на населението со пре-
хранбени производи, со давање на регре-
си и премии на работните организации што 
го снабдуваат градот, образување на фонд 
за ризик и слично кога тоа е определено со 
посебни прописи; 

3. ја остварува политиката на цени во про-
метот на мало за поважните прехранбени 
производи и за услугите од значење за 
животниот стандард на граѓаните во врска 
со општествената контрола на цените; 

4. пропишува превентивни мерки и презема 
други мерки за заштита на добитокот и 
растенијата од зарази; 

5. го определува работното време на тргов-
ската мрежа на мало, угостителските и за-
наетчиските дуќани, пазариштата и слич-
ните работни организации што служат за 
непосредно задоволување потребите на 
граѓаните. 

Б. Во областа на урбанизмот 
1. донесува регионален просторен и урбанис-

тички план на градот и планови за, етапна 
изградба; 

2. ја утврдува постапката за подготвување 
изработка, донесување и спроведување на 
регионалниот и урбанистичкиот план; 

3. дава урбанистичка согласност на проекти 
и врши надзор над извршувањето на ур-
банистичкиот план; 

4. издава локации за подрачјата, на градот за 
кои не постојат планови за реализација, 
како и за објекти од општо значење за 
градот на подрачја што не се опфатени со 
урбанистичкиот план или со плановите за 
реализација. 

B. Во областа на комуналните работи 
1. се грижи за изградувањето и одржува-

њето на главните сообраќајници, плошта-
ди, мостови и други сообраќајни објекти 
од општо значење на градот; 
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2. донесува прописи за спомен-гробиштата и 
гробиштата на паднатите борци; 

3. обезбедува услови за, снабдување на гра-
дот со вода, електрична и топлотна енер-
гија; 

4. се грижи за изградбата и одржувањето на 
основната канализациона мрежа на гра,-
дот; 

5. донесува прописи за превозот на патници " 
и стока во градскиот сообраќај; 

6. дава согласност на тарифите за услугите 
на комуналните работни организации, кога 
таква е пропишана; 

7. именува улици и плоштади во градот; 
8. донесува прописи за поставување сообра-

ќајни знаци, светлосни сигнали и уреди 
на главните сообраќајници, плоштади, мос-
тови и други сообраќајни објекти од оп-
што значење; 

9. го определува потесниот градежен реон 
на градот и донесува прописи за, височи-
ната на надоместоците за експропирано и 
национализира^ градежно земјиште, како 
и за начинот на и с п л а т а т на надоместо-
кот; 

10. ги усогласува мерилата за воведување на 
придонес за користење на градско зем-
јиште и неговото категоризирани; 

11. ја усогласува, политиката на утврдување 
на станарината и времето на амортизаци-
јата за зградите од подрачјето на градот. 

Г. Во областа на просветата, културата 
и физичката култура 
1. основа училишта од втор степен и специ-

јални училишта и го програмира нивниот 
развиток; 

2. се грижи и го обезбедува унапредувањето 
на наставата во' просветните установи (пе-
дагошка служба); 

3. се грижи за изградбата на уметничките и 
другите културни установи од општо зна-
чење за градот; 

4. одлучува за подигањето на јавни споме-
ници од општо значење за градот; 

5. се грижи за изградбата на спортски об-
јекти и центри за рекреација од општо 
значење за градот. 

Д. Во областа на народното здравје 
1. се грижи за организирањето на болнички 

(стационарни) и одделни специјализирани 
и други здравствени установи од значење 
за градот; 

2. пропишува општи превентивни мерки и 
програма за здравствената заштита од оп-
шт интерес за граѓаните од подрачјето 
на градот; 

3. ја усогласува политиката на општините 
при утврдувањето на ориентационите пла-
нови за мрежата на здравствените уста-
нови и програмите за здравствената за-
штита на населението. 

Г. Во областа на внатрешните работи 

1. се грижи за спречување на криминалите-
тот на подрачјето на градот; 

2. донесува прописи за одржувањето на јав-
ниот ред и мир и за безбедноста на соо-
браќајот во градот, како и прописи за пре-
кршоците по тие прописи; 

3. донесува прописи и презема мерки во об-
ласта на противпожарната заштита и за 
отстранување на непосредните последици 
од елементарни и слични непогоди. 

Е. Во областа на народната одбрана 

1. утврдува програма за потребите на народ-
ната одбрана и цивилната заштита од по-
драчјето на градот; 

2. основа органи и организации во областа на 
народната одбрана и цивилната заштита; 

3. донесува прописи за мерките и работите 
од областа на народната одбрана и цивил-
ната заштита. 

Ж. Во областа на финансиите 

1. ја усогласува политиката на општините при 
воведувањето на нивните придонеси од 
личен доход, даноците, таксите и другите 
јавни давачки и при утврдувањето на оп-
штествените обврски на комуналните ор-
ганизации; 

2. се грижи за усогласувањето на единстве-
ните мерки во одржувањето на катастар-
скиот операт и ја усогласува политиката 
на општините при утврдувањето на ска-
лите на катастарскиот приход на подрач-
јето на градот. 

3. Други области 

1. организира и укажува и стручна и друга 
помош на општините во остварувањето на 
нивните права и должности; 

2. се грижи за развитокот на општественото 
самоуправување; 

3. се грижи за остварувањето на начелото за 
расподелба според турдот; 

4. се грижи за подобрување оструктурата на 
кадрите во стопанството и општествените 
служби и за стручното образование на тие 
кадри; 

5. го утврдува статистичкото подрачје на 
градот и донесува прописи за статистички 
истражувања што се од заеднички инте-
рес за градот. 

Член 7 
За вршење на управните и стручните работи 

од областа на просветно-педагошката служба, ста-
тистиката и општествената контрола на цени Град,-
ското собрание образува соодветни органи односно 
организации за целото подрачје на градот. 

За вршење на работите од општ интерес во 
областа на здравствената заштита, Градското собра,-
ние ја доверува функцијата на здравствен центар 
на една здравствена установа од подрачјето на гра-
дот. 
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Член 8 
За вршење на дејноста од заеднички интерес на 

градот како целина Градското собрание може да 
основа работни и други самоуправни организации. 

Член 9 
Спрема работните организации од член 7 став 

2 и член 8 од овој закон, Градското собрание ги вр-
ши правата и должностите утврдени со соодветните 
прописи за основачите на работните организации. 

Член 10 
За финансирање дејностите од заеднички инте-

рес на градот како целина, кои изискуваат трајно 
обезбедување на средства и посебни органи на 
управување, Градското собрание може да основа 
фондови. 

Ако со закон се пропише обврска за Градско-
то собрание да образува фонд, со тој закон се утвр-
дуваат и неговите приходи. Како приходи на тој 
фонд не можат да се зафаќаат средствата на Град-
ското собрание. 

Член И 
Градското собрание донесува одлуки, наредби, 

упатства, решенија, препораки, заклучоци и насоки. 

Член 12 
Програмата за општествено-економскиот разви-

ток на градот, Одлуката за утврдување средствата 
за финансирање на Градското собрание и одлуките 
за основање на фондови стануваат задолжителни 
откако ќе ги усвои мнозинството од собранијата на 
општините од подрачјето на градот. 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 13 
Градското собрание го сочинуваат Градски собор 

и Собор на работните заедници. 
Бројот на членовите на соборите се утврдува со 

статутот на градот. 

Член 14 
Градското собрание работите од својата надлеж-

ност ги врши на седници на соборите, извршните 
работи по правило преку своите совети, а управ-
ните работи преку своите органи на управата. 

Градското собрание може заедно со претставни-
ци на општествено-политичките организации и 
здруженијата, како општ собор, да претресува пра-
шања од општ интерес за градот. 

Член 15 
Соборите на Градското собрание работат и од-

лучуваат, по правило, на заедничка седница. 
Соборите на Градското собрание работат и 

одлучуваат на одделни седници во случаите пред-
видени со статутот на градот и кога тоа ќе го по-
бара една четвртина од членовите на еден собор. 

Со статутот на градот се уредува постапката за 
отстранување на ^согласностите помеѓу соборите. 

Програмата за општествено-економскиот раз-
виток на градот, регионалниот и урбанистичкиот 
просторен план, одлуката за утврдување средства-
та за финансирање на Градското собрание, буџетот 

и завршната сметк,а и статутот на градот се доне-
суваат со мнозинството гласови на сите членови на 
Градското собрание. 

Член 16 
Градското собрание може, за проучување на од-

делни прашања од својата надлежност, за претре-
сување на предлози и вршење на други работи, да 
образува постојани и повремени комисии. 

Градското собрание образува комисија што ги 
претресува прашањата во врска со изборот и име-
нувањата на членовите на телата на Собранието и 
другите негови функционери и му поднесува на Со-
бранието предлози. Оваа комисија ги претресува и 
општите прашања на кадровската политика од над-
лежностите на Градското собрание. 

Член 17 
За претресување на начелни прашања што се 

однесуваат на обновата и изградбата на град Скопје 
Градското собрание може да образува комитети. 

Член 18 
За вршење на политичко-извршните работи од 

својот делокруг Градското собрание образува со-
вети. 

Советите се образуваат и нивниот делокруг и 
состав се утврдува со статутот на градот. 

Членовите на советите се избираат за две го-
дини. 

Член 19 
Градското собрание избира претседател на Со-

бранието од редот на членовите на Собранието. 
Претседателот го претставува Собранието и ги 

свикува неговите седници, се грижи за извршува-
ње на одлуките и другите акти на Собранието, ја 
усогласува работата на органите на Собранието и 
врши други работи утврдени со статутот на градот. 

Член 20 
Градското собрание има еден или повеќе пот-

претседатели што ги избира од редот на членовите 
на Собранието. 

Потпретседателите вршат определени работи од 
делокругот на претседателот. 

Еден од потпретседателите, што ќе го определи 
претседателот, го заменува во случај на неговата 
отсутност или спреченост. 

Член 21 
За вршење на управните, стручните, општестве-

ните и другите работи од својата надлежност, Град-
ското собрание образува заводи, дирекции, управи, 
групи одделенија, отсеци, комисии и други единици 
како органи на управата. 

За вршење на управните работи се основаат од-
деленија и отсеци, а за вршење на стручните и 
аналитичките работи се образуваат другите органи 
од претходниот став. 

Заводите и дирекциите можат да се образуваат 
само како самостојни органи на управата. 

Дирекциите имаат својство на правно лице. 
Член 22 

Градското собрание има јавно правобранител-
ство како посебен орган. 
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Член 23 
Градското собрание има секретар што го име-

нува и разрешува Собранието. 

Член 24 
Образувањето на одделни органи на Градското 

собрание се врши и нивниот делокруг се утврдува 
со статутот на градот. 

Член 25 
Поблиски одредби за работата на седниците на 

Градското собрание и неговите собори се утврду-
ваат со деловникот на Собранието. 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ 

Член 2,6 
За остварување работите од заеднички интерес 

за градот како целина, се образуваат заеднички 
средства на градот од приходите што им припаѓаат 
на општините од неговото подрачје. 

Заедничките средства на градот се образуваат 
со издвојување на одделни видови приходи на оп-
штините во целост или делумично, со издвојување 
на дел од вкупните приходи на општините или со 
утврдување на нивни придонес. 

Заедничките средства на градот ги утврдува 
Градското собрание (чл. 12). 

Член 27 
Ако Републиката односно општините од подрач-

јето на градот му пренесат на Градското собрание 
одделни работи или задачи од својата надлежност, 
ќе му обезбедат средства за нивното извршување. 

Член 28 
Градското собрание своите приходи ги распоре-

дува со буџетот на градот. 

Член 29 
Општините од подрачјето на градот со усогла-

сени одлуки можат да здружува,ат средства од сво-
ите фондови во заеднички фондови на градот. 

Во управувањето со фондовите од претходниот 
став учествуваат и општините преку свои претстав-
ници во согласност со усогласените одлуки и ста-
тутот на градот. 

Член 30 
Општините од подрачјето на градот со усогла-

сени одлуки можат да здружуваат и други свои 
средства за извршување на работи или задоволува-
ње на потреби од заеднички интерес за општините 
од подрачјето на градот. Со овие средства располага 
Градското собрание во согласност со намените за 
кои тие средства се здружени. 

Член 31 
На финансиското работење на Градското со-

брание се применуваат прописите за финансиското 
работење на општествено-политичките заедници, 
доколку со овој закон не е поинаку определено. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Овластувањата и обврските на Градското собра-

ние спрема работните организации што тоа не може 

да ги оснива според овој закон, се пренесуваат на 
општините на чие подрачје се наоѓа нивното се-
диште 

Член 33 
Работите од досегашната, надлежност на Град-

ското собрание што со овој закон не се задржани 
за него, се пренесуваат на општинските собранија 
и нивните органи и на републичките органи. 

Преносот на надлежностите ќе се изврши! со 
сходна примена на соодветните одредби од Законот 
за пренесување на надлежностите од околиските 
органи на општинските и републичките органи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 4/65) и од Законот 
за подрачјата на општините во СРМ („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 2/65), освен одредбите за службе-
ниците и работниците на фондовите. 

Член 34 
Постојните фондови на Градското собрание што 

се образувани за финансирање на дејности за кое 
Градското собрание не може да образува фондови 
според овој закон престануваат да постојат во рок 
од еден месец од влегувањето во сила на овој за-
кон, доколку во тој рок општинските собранија не 
одлучат тие фондови да продолжат како заеднички 
фондови на градот. 

Средствата на фондовите, што ќе престанат со 
работа според претходниот став, и нивните права 
и обврски се пренесуваат на општините. Учеството 
на општините во расподелбата на тие средства се 
утврдува според бројот на жителите на соодветни-
те општини. 

Член 35 
По исклучок од претходниот член средствата 

на заедничките резерви на стопанските организации 
на град Скопје остануваат и натаму, доколку со 
усогласени одлуки на општинските собранија не се 
одлучи поинаку. 

Член 36 
Градското собрание ќе го донесе статутот на 

1радст бс рок од шест месеци од влегувањето во 
сила на овој закон. 

Во рок од шест месеци по влегувањето во сила 
на статутот ќе се усогласат сите одлуки на Град-
скиот совет и Градското собрание донесени до вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Одлуките што ги донеле Градското собрание во 
вршење на правата и должностите на околија, како 
и одлуките донесени во работите што не претста-
вуваат заеднички интерес за градот како целина во 
смисла на овој закон, остануваат во сила до доне-
сувањето на соодветни прописи од надлежните ор-
гани, но најдоцна до 31. ХП. 1965 година. 

Член 37 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија." 
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265. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТА-
РОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за Центарот за стран-
ски Јазици во Скопје, што Собранието го донесе 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
30 јули 1965 година и на седницата на Просветно-
културниот собор одржана на 13 јули 1965 година. 

У. бр. 144/65 
15 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 
ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Се основа Центар за странски јазици со седиште 

во Скопје (Центар). 

Член 2 
Центарот е наставна установа за учење на 

странски јазици. 
Дејноста на Центарот е од посебен општествен 

интерес. 

Член 3 
Центарот има задача: 
— да организира настава за учење странски ја-

зици; 
— да врши испитување на форми и методи за 

изучување на странските јазици; 
— да соработува со училиштата и другите ус-

танови по прашањата поврзани со изучувањето на 
странските јазици. 

Член 4 
Центарот има својство на правно лице. 

Член 5 
Центарот се здобива со средства за својата ра-

бота од надоместоците што ќе ги оствари со врше-
ње на дејноста. 

Член 6 

Центарот има статут. 
Со статутот на Центарот се утврдува внатреш-

ната организација, делокругот И одговорноста на 
органите на управување, работните единици и нив-
ната положба како и правата и должностите на 
работните луте во управувањето со тие единици, 
прашањата за кои непосредно одлучуваат члено-
вите на работната заедница, начинот и формите на 
тоа одлучување, работните и други внатрешни од-

носи, условите и начинот за прием на слушателите, 
начинот на, утврдувањето и прибирањето на надо-
местоците, финансиското работење, како и други 
прашања од значење за самоуправувањето во Цен-
тарот и неговото делување. 

Статутот на Центарот го потврдува Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 7 
Со Центарот управуваат членовите на работ-

ната заедница непосредно. Во случаите определени 
со закон и статутот на Центарот, членовите на ра-
ботната заедница управувањето со одредени работи 
им го доверуваат на своите органи на управување: 
Советот на Центарот, управниот одбор и директорот. 

Во управувањето со Центарот учествуваат и 
слушателите на Центарот. 

Во управувањето со определени работи во Цен-
тарот учествуваат, согласно овој закон и статутот 
на Центарот, и претставници на заинтересираните 
организации и општествено-политичката заедница. 

Во управувањето со Центарот сходно се приме-
нуваат одредбите на Глава УП од Законот за гим-
назијата. 

Член 8 
Со статутот и другите општи акти на Центарот, 

во склад со општите прописи за работните односи, 
ќе се пропишат поблиски услови за. приемот на 
наставници во Центарот, како и за засновањето и 
престанокот на работниот однос, правата и долж-
ностите, дисциплинската и материјалната одговор-
ност на неговите работници. 

Член 9 
Републичкиот секретаријат за образование, на-

ука и култура, врши увид над работата на Цента-
рот. 

Центарот му поднесува на Републичкиот секре-
таријат за образование, наука и култура извештај 
за својата работа. 

Член 10 
Со влегувањето во сила на ОВОЈ закон преста-

нува со работа Курсот по англиски јазик во Скопје 
основан со решение на Советот за просвета на НРМ 
бр. 980/54 а неговите права, и обврски како и сред-
ствата со кои управуваа се пренесуваат на Цен-
тарот. 

Наставниците и другите работници на Курсот 
од претходниот став преминуваат на работа, во Цен-
тарот. 

Член 11 
Центарот ќе ја организира својата работа по 

одредбите на овој закон најдоцна шест месеци од 
неговото влегување во сила. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од него-

вото објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија." 
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266. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ ВИША ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

ВО СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за основање Виша 
школа за физичка култура во Скопје, што Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
го донесе на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 30 јуни 1965 година и на седницата на 
Просветно-културниот собор одржана на 13 јули 
1965 година. 

У. бр. 146 
15 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ОСНОВАЊЕ ВИША ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА 
КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Се основа Виша школа за физичка култура со 

седиште во Скопје (Школа). 

Член 2 
Школата подготвува виши стручни кадри за из-

ведување настава по физичко воспитување во учи-
лиштата, за организирање физичка рекреација во 
работните организации и наставна дејност во оп-
штествените организации за физичка култура и ги 
остварува другите задачи определени со Законот за 
високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 3 
Наставата во школата трае две години (четири 

семестри). 
Член 4 

Средствата за основањето и почетокот со ра-
бота на Школата ги обезбедува Републиката преку 
Републичкиот општествен фонд за финансирање на 
образованието. 

Член 5 
Школата почнува со работа од учебната, 1965/66 

година. 
Член 6 

Подготвителните работи за почеток со работа 
на Школата ги врши матичната комисија што ја 
именува Извршниот совет. 

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

говото објавување во „Службен весник на СР Ма-
кедонија." 

267. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА АРХИТЕКТОНСКО -ГРАДЕЖЕН, 
ЕЛЕКТРО -МАШИНСКИ И ТЕХНОЛОШКО. 

МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за основање на Архи-
тектонско-градежен, Електро-машински и Техно-
лошко-металуршки факултет во Скопје, што го 
донесе Собранието на седницата на Републичкиот 
собар одржана на 30 јуни 1965 година и на седни-
цата на ГОросветно-културниот собор одржана на 
13 јули 1965 година. 

У. бр. 143 
15 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕ-
ЖЕН, ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИ И ТЕХНОЛОШКИ 

-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Се основаат: Архитектонско-градежен факул-

тет, Електро-машински факултет и Технолошко-
металуршки факултет (факултети). 

Седиштето на факултетите е во Скопје. 

Член 2 
Средствата за основање и почеток со работа на 

факултетите ги обезбедува Републиката преку Ре-
публичкиот општествен фонд за финансирање на 
образованието. 

Член 3 
Архитектонско-градежниот факултет ги има 

спрема Заводот за студии и проектирање и Заводот 
за испитување на материјали правата утврдени со 
постојните прописи за основачите на установи и 
врши надзор над придржувањето на прописите со 
кои се уредуваат начинот и условите за вршење на 
нивните дејности и работење. 

Технолошко-металуршкиот факултет ги има 
спрема Институтот за технолошки и металуршки 
испитувања и Центарот за примена на радиоизото-
пи во стопанството правата утврдени со постојните 
прописи за основачите на установи и врши надзор 
над придржувањето на прописите со кои се уре-
дуваат начинот и условите за вршење на нивните 
дејности и работење. 

Член 4 
Факултетите ќе донесат свои статути до крајот 

на 1965 година. 
На студентите запишани на Техничкиот ф а -

култет во Скопје пред учебната 1965/66 година, до 
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донесувањето на новите статути, ќе се применуваат 
одредбите од Статутот на Техничкиот факултет во 
Скопје. 

Режимот на студиите на овие студенти ќе биде 
уреден со статутите на факултетите. 

Член 5 
До крајот на 1965 година финансовото и мате-

ријалното послување за факултетите ќе го врши 
Архитектонско-градежниот факултет. 

Деканот на овој факултет е наредбодател за из-
вршување на финансовиот план. 

Член 6 
Наставниците, соработниците и другите работ-

ници од Техничкиот факултет во Скопје, поми-
нуваат на работа на факултетите на 30 септември 
1965 година. 

Распоредот на наставниците, соработниците и 
другите работници од претходниот став ќе го извр-
ши Советот на Техничкиот факултет во Скопје со 
нивна согласност и видот на наставната и научната 
работа со која одделни наставници и соработници 
се бават. 

Советот на Техничкиот факултет во Скопје ги 
врши работите на матична комисија, во смисла на 
член 24 од Законот за високото школство во СРМ 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/65). 

Член 7 
Поделбата на зградите, опремата и инвентарот 

со кои до влегувањето во сила на овој закон, упра-
вува Техничкиот факултет во Скопје, ќе ја изврши 
помеѓу факултетите Советот на Техничкиот ф а -
култет 

Член 8 
Факултетите почнуваат со работа на 1 октом-

ври 1965 година, кога престанува да постои Технич-
киот факултет во Скопје. 

Член 9 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Уредбата за основање на Техничкиот 
факултет во Скопје („Службен весник на НРМ" бр. 
34/50) и прописите донесени врз основа на неа. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од не-

говото објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

268. 
Врз основа на член 22 точка 6 од Законот за 

избор на пратеници на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, 

Републичкиот собор на Собранието на СРМ, на 
својата седница одржана на 30 јуни 1965 година, ја 
донесе следната 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК 
НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ 

I. 
На пратеникот Петар Пепељуговски, избран во 

изборната единица Прилеп Ш му престанува пра-

теничкиот мандат поради тоа што е именуван, на 1 
јуни 1965 година, за републички секретар за на-
родна одбрана. 

II. 

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-
несување. 

Бр. 55 
1 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

269. 
Просветно-културниот собор на Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата одржана на 8 јуни 1965 година и Републич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 30 
јуни 1965 година го протресоа Елаборатот за заш-
титата на спомениците на културата — досегашни 
постигања и перспективниот развиток и констати-
раа дека во изминатиот период се постигнати зна-
чајни резултати во заштитувањето на нашето на-
ционално културно-историско богатство и на ос-
нова член 136 и 140 од Уставот на СРМ, ја донесу-
ваат следната 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ ЗАШТИТА НА СПОМЕНИ-

ЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

Општествено-политичките заедници треба да 
обезбедат посебен третман и грижа за заштитата 
на спомениците на културата. Посебно треба да се 
зголеми грижата и таа да претставува перманентна 
задача на општествено-политичките заедници за 
зачувување на објектите од старата градска стан-
бена архитектура и спомениците од НОВ. Потребно 
е да се настојува во заштитата да бидат вклучени 
сите заинтересирани општествени организации, 
здруженија, иматели на спомениците и граѓани, 
како и институциите што имаат за задача да се гри-
жат за спомениците. За таа цел да се формираат 
што поголем број одбори за чување и одржување 
на најзначајните споменици, споменички комплек-
си и урбанистички целини. 

Треба да се настојува да бидат основани нови ин-
ституции за заштита на спомениците на културата 
за подрачјата каде што такви не постојат. 

Обезбедувањето на нови стручни кадри во об-
ласта на конзервацијата треба да претставува по-
стојана грижа на општините и Републиката. Во таа 
смисла треба да се обезбеди редовно стипендирање 
на студенти, постидипломски студии, студиски пре-
стои и специјализации на стручни конзерваторски 
кадри во земјата и странство. 

И натаму треба да се продолжи со системат-
ската евиденција и стручно-научна документација 
за спомениците за кои таква не постои, со цел да 
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се обезбедат услови за натамошни испитувања и 
конзерваторски интервенции. 

Чувањето и одржувањето на спомениците на 
културата, на кои е извршена конзервација, треба 
да претставува перманентна грижа на општински-
те собранија. Ова ќе се обезбеди со назначување на 
платени лица, водичи, кои наедно ќе се грижат за 
споменичките објекти. Установите во кои се чу-
ваат музејски предмети, архивски документи и 
други движни предмети, што имаат својство на 
споменици на културата, треба да обезбедат сред-
ства за изградба на современи депои и трезори, за 
да можат овие предмети да се зачуваат од оште-
тување и уништување. 

Археолошките истражувања и испитувања тре-
ба да се насочуваат и координираат со цел да се 
обезбеди конзервација и презентација на овие 
објекти; систематските археолошки ископувања на 
археолошките локалитети и археолошките истра-
жувања треба да се вршат според утврдените дол-
гогодишни програми, при што да се води сметка 
како за научниот интерес во областа на археоло-
гијата, така и за аспектите на заштитата. 

Потребно е да се настојува што поголем број 
споменици на културата (манастирски конаци, бе-
зистени, анови и други) да се користат како тури-
стичко-рекреативни центри и за други цели: за 
сместување на одделни институции од областа на 
културата, музеи, галерии, архиви (споменици од 
профаната и градската станбена архитектура), со 
тоа што заинтересираните работни организации ќе 
обезбедат средства за нивна конзервација и адап-
тација за определената намена. 

И во идните години треба да се продолжи со 
што ^систематско и континуирано издавање на 
пропаганден материјал (водичи, монографии, фо-
тографии, дијапозитиви и друго) и пошироко ко-
ристење на средствата за информации и пропаган-
да, со цел да се популаризираат спомениците на 
културата и зголеми интересот на посетителите, 
што ќе придонесе да се зголеми и туристичкиот 
промет. 

Во реализирањето на перспективната програма 
за заштита на спомениците на културата, Репуб-
ликата и општините треба да обезбедуваат посто-
јани и достатни средства за конзервација и реста-
врација на спомениците на културата, како и за 
други дејности во областа на заштитата на споме-
ниците; лабораториите за конзервација на заво-
дите за заштита и музејските установи да се опре-
мат со современа техничка опрема за квалитетни 
конзерваториски интервенции; материјалните сред-
ства треба да се обезбедуваат од редовните буџети 
на општествено-политичките заедници, фондовите 
за финансирање на културните дејности и други 
фондови (за нестопански инвестиции, туристичкиот 
промет и други). 

Во идниот период треба да се настојува да би-
дат конзервирани најзагрозените споменички објек-
ти, во прв ред спомениците на културата во Скопје 
и неговата околина што беа оштетени од земјотре-

сот, како и најзначајните споменици на културата 
кои претставуваат посебен интерес за научната и 
културната јавност. 

Бр. 53 
1 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

270. 
Врз основа на член 140 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија и член 92 од Де-
ловникот на Организационо-политичкиот собор. 
Организационо-политичкиот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сво-
јата седница одржана на 14 јули 1965 година, от-
како го разгледа материјалот „Положбата и функ-
ционирањето на месните канцеларии по измените 
во подрачјата на општините во 1965 година", до-
несува 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ 

НА МЕСНИТЕ КАНЦЕЛАРИИ 

Разгледувајќи ја положбата и функционирање-
то на месните канцеларии по измените во подрач-
јата на општините во 1965 година, соборите уста-
новија: 

— дека по спроведувањето на Законот за под-
рачјата на општините во Социјалистичка Републи-
ка Македонија се образувани општини со поголеми 
подрачја. Со тоа знатен број населени места се од-
далечени од седиштето на општинското собрание; 

— дека со зголемените подрачја на општините 
се создадени извесни тешкотии во непосредното 
општење на граѓаните со органите на управата на 
општинските собранија; 

— дека по укинувањето на околиите делокру-
гот на органите на управата на општинските со-
бранија е знатно зголемен; 

— дека сегашната организација на месните 
канцеларии и обемот на нивниот делокруг не дава 
доволно можност за брзо и ефикасно остварување 
правата на граѓаните и за извршување на нивните 
обврски. 

Со оглед на тоа, а со цел да се создадат што по-
поволни услови за побрзо и поефикасно остварува-
ње на правата и извршувањето на обврските на 
граѓаните и за понепосредно општење на граѓаните 
со органите на управата на општинските собранија, 
Републичкиот собор и Организационо-политич^иот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија 

П р е п о р а ч у в а 

1. Општинските собранија да ги разгледаат 
условите под кои граѓаните општат со органите на 
управата на собранијата во остварувањето на нив-
ните права и извршувањето на обврските по изме-
ните во подрачјето на општините, како и потребата 
од измени во организацијата и делокругот на мес-
ните канцеларии и со оглед на условите' во секоја 
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општина да донесат одлуки за подрачјата, органи-
зацијата и делокругот на месните канцеларии, ко-
ристејќи ги притоа основните поставки изнесени во 
материјалот за „Положбата на функционирањето 
на месните канцеларии по измените на подрачјата 
на општините во 1965 година". 

2. Месните канцеларии би требало да се обра-
зуваат за подрачја на повеќе населени места при 
што треба да се води сметка за нивната меѓусебна 
оддалеченост и за сообраќајните врски. 

3. Делокругот на месните канцеларии во начело 
треба да биде истоветен, а обемот на работите на 
секоја месна канцеларија да се определува во за-
висност од зачестеноста на работите по кои граѓа-
ните општат со органите на управата на општин-
ското собрание, кадровската состојба и материјал-
ната опременост на месните канцеларии. 

4. Организацијата на месните канцеларии тре-
ба да фиде поставена така што да обезбедува усло-
ви за поуспешно, брзо и ефикасно вршење на ра-
ботите од нивниот делокруг и да биде заснована 
врз начелото на концетрацијата на работите. 

5. Општинските собранија треба да му посветат 
посебно внимание на обезбедувањето квалитетен 
стручен кадар за месните канцеларии, за да можат 
тие успешно да ги вршат работите од својот дело-
круг. Бројот на работните места во месните канце-
ларии треба да биде сообразен со работите што тие 
ќе ги вршат, при што треба да се води сметка за 
полно ангажирање на кадарот. 

6. Работното време во месните канцеларии тре-
ба да се сообрази со месните услови и потребите на 
граѓаните и да се утврди по претходно прибавено 
мислење од собирите на избирачи. 

7. Општинските собранија треба да настојуваат 
односот на општинските органи на управата спре-
ма месните канцеларии да биде таков што да обез-
бедува полна соработка и редовна стручна и дру-
га помош во остварувањето задачите на месните 
канцеларии (организирање на семинари, курсеви, 
советувања и сл.). 

8. Општинските собранија треба да посветат 
посебна грижа за обезбедувањето на соодветни про-
стории и инвентар за нормална работа на месните 
канцеларии. 

9. Републичкиот секретаријат за правосудство 
и организација на управата да организира советува-
ње со секретарите на општинските собранија со цел 
да се спроведат поставките од Препораката и мате-
ријалот „Положбата и функционирањето на месните 
канцеларии по измените во подрачјата на општи-
ните во 1965 година". 

10. Републичкиот секретаријат за правосудство 
и организација на управата до крајот на 1965 годи-
на да му поднесе извештај на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија за спроведува-
ње на оваа Препорака. 

11. Општинските собранија заедно со претпри-
јатијата на ПТТ да ја преиспитаат состојбата на 

доставната служба на своите подрачја и преземат 
потребни мерки за нејзино подобрување. 

Скопје, 14 јули 1965 година. 
Бр. 54 

15 јули 1965 година 
Скопје 

Претседател 
на Организационо-политичкиот собор, 

Демир Фируз, с.р. 

271. 
Врз основа на член 195 од Основниот закон за 

пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 51/64), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 
ПРАВО НА ПЕНЗИЈА ПО ЧЛЕН 195 И ДАВАЊЕ 
МИСЛЕЊА ПО ЧЛЕН 178 СТАВ 2 ОД ОСНОВНИОТ 

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Се образува Комисија за признавање право на 

пензија по член 195 и давање мислења по член 178 
став 2 од Основниот закон за пензиското осигуру-
вање. 

П 
Членовите на Комисијата ги именува Изврш-

ниот совет. 
Ш 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 17-1535/1 
26 јуни 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с.р. 

272. 
Врз основа на точка П од Одлуката за образу-

вање Комисија за признавање право на пензија по 
член 195 и давање мислења по член 178 став 2 од 
Основниот закон за пензиското осигурување, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА ПО 
ЧЛЕН 195 И ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО ЧЛЕН 178 

СТАВ 2 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Во Комисијата се именуваат: 
а) за претседател 
- ЈОВКО ЈОВКОВСКИ, пратеник на Собра-

нието на СРМ 
б) за членови: 
- ТИХОМИР МИЛОШЕВСКИ, член на Глав-

ниот одбор на Сојузот на здруженијата на 
борците од Народно-ослободителната вој-
на; 
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- ФАНА ТОЗИ ЈА, републички секретар во 
Извршниот совет; 

- ДРАГАН ХРИСТОВСКИ, помошник ди-
ректор на Републичкиот завод за соци-
јално осигурување и 

- ЗДРАВКО ЧУЛЕВСКИ, политички работ-
ник во ЦК СКМ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1536/1 
26 јуни 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с.р. 

273. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Одлуката за наплатување на паза-
ришна такса на подрачјето на Општината Валан-
дово за 1964 година и Одлуката за воведување на 
општински такси за 1964 година, донесени од Со-
бранието на Општината Валандово, по одржаната 
јавна расправа на 24 јуни 1965 година донесе 

О Д Л У К А 

1 Се утврдува дека точките I и П од Тарифата 
на Одлуката за наплатување на пазаришна такса 
на подрачјето на Општината Валандово за 1964 го-
дина со кои се пропишува пазајришна такса од 1% 
на сите земјоделски производи што се продаваат 
надвор од пазариштето, не биле во согласност со 
одредбата на член 117 став 1 (135 став 1) од Уста-
вот на Социјалистичка Република Македонија, 
бидејќи Општинското собрание ги пречекорило 
овластувањата во извршувањето на законите и 
другите прописи. 

2. Се утврдува дека Тарифниот број 2 од Та-
рифата за наплата на општински такси на подрач-
јето на Општината Валандово за 1964 година која 
е составен дел на Одлуката за воведување на оп-
штински такси за 1964 година, во делот со кој е 
определено плаќање на општинска такса за за-
фаќање и на простор пред деловните простории, 
не бил во согласност со член 117 (135 став 1) од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
бидејќи Општинското собрание ги пречекорило 
овластувањата во извршувањето на законите и 
другите прописи. 

3. Правното дејство на оваа одлука е еднакво 
на правното дејство на одлука со која се пони-
штува општ акт. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Службеното гласило на Оп-
штината Валандово. 

5. Претставка со барање за поведување постап-
ка за оценување на уставноста на одлуките под-
несе Службата за општественото книговодство при 
Народната банка на Југославија — Централа за 
СРМ, филијала Титов Велес, со акт Фи. бр, 

08-654/3 од 5. ХП. 1964 година. Во претставката се 
наведува дека Собранието на Општината Валан-
дово за донесување на посочените одредби, немало 
овластување во закон или друг пропис, поради 
што нивното донесување е противуставно. 

Уставниот суд на Македонија го прифати ба-
рањето на Службата за општествено книговодство 
и со решение У. бр. 15/64 од 18. Ш. 1965 година 
поведе постапка за оценување на уставноста на 
посочените одредби на одлуките со одредбите на 
член 117 став 1 (135 став 1) од Уставот на СР Ма-
кедонија. 

6. По одржаната јавна расправа Уставниот суд 
на Македонија утврди: 

А. Собранието на општината Валандово, на 
основа член 72 и 73 од Уредбата за трговската 
дејност и трговските претпријатија и дуќани, на 
седницата одржана на 10. Ш. 1959 година донело 
Одлука за наплатување на пазаришна такса на 
подрачјето на Општината Валандово за 195-9 го-
дина. Оваа одлука Собранието на општината Ва-
ландово секоја година ја продолжувало за наред-
ната година. Последното продолжување на оваа 
одлука е сторено на 5. Ш. 1964 година. 

1) Во Одлуката која е применувана за 1964 го-
дина утврдена е Тарифа чии точки I и П став 1 
гласат: 

„За продажба на селскостопански производи 
наменети за индустриска преработка, а чии откуп 
се врши од страна на земјоделските задруги и 
трговските претпријатија на подрачјето на Општи-
ната Валандово, а кој се продаваат надвор од па-
зарот на истите ќе се наплатува такса како да 
се продаваат надвор од пазарот на истите ќе се 
наплатува такса како да се продаваат на паза-
р и ш т е ^ и тоа: 

а) на селскостопански производи наме-
нети за индустријата од вредноста на 
продадениот производ — — — — 1% 

б) на тутун наменет за преработка од 
вредноста — — — — — — — 1% 

в) на памук наменет за индустриска 
преработка — — — — — — — 1% 

Оваа такса ќе се наплатува од производители-
те на производите, а ќе ја наплатува органот кој 
врши откуп за сметка на Управата за комунални 
и станбени работи во Валандово (I). 

Наплатената пазаришна такса под точка I од 
оваа тарифа откупните претпријатија односно за-
другите се должни да ја истата редовно уплату-
ваат секој месец на сметка на Управата за кому-
нални и станбени работи во Валандово" (П, 1). 

2) Разгледувајќи ја наведената Одлука на јав-
ната расправа, Уставниот суд на Македонија кон-
статира: 

а) Одлуката е заснована на одредби кои во вре-
мето на нејзиното продолжување не биле повеќе 
во сила, бидејќи се заменети со нови одредби; 

б) во времето на донесувањето на Одлуката 
материјата за промет на стоки и услугите била ре-
гулирана со Уредбата за трговската дејност и тр-
говските претпријатија и дуќани и Наредбата за 
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одредување на услови за купување и продажба 
на земјоделските производи на пазарите. Според 
овие прописи собранијата на општините биле овла-
стени да донесуваат свои прописи за извршување 
на прописите со кои бил регулиран прометот на 
стоките и услугите. Во тие прописи, а особено во 
членот 83 од Уредбата за трговската дејност и тр-
говските претпријатија и дуќани, е предвидено 
дека собранијата на општините имаат право да 
пропишуваат пазаришни такси; 

вв) ниту во еден пропис со кои се уредува пра-
шањето за прометот на стоки и услуги, а кои 
важеле во времето на последното продолжување 
на Одлуката, собранијата на општините не биле 
овластени да воведуваат посебна такса за проме-
тот надвор од пазариштата. 

3) на основа констатираните факти Уставниот 
суд на Македонија смета дека наведените одредби 
од Одлуката на Собранието на Општината Валан-
дово со кои се воведува такса за промет со сел-
скостопански производи надвор од пазариштата 
(точка I и П став 1) се спротивни на член 117 став 
е (135 став 1) од Уставот на СРМ. 

Собранието на Општината Валандово донесу-
вајќи ја Одлуката за 1964 год. ја прекршило наве-
дената уставна одредба, бидејќи во неа изрично е 
нагласено дека општините можат да донесуваат 
прописи за извршување на законот само ако за 
тоа се овластени со закон. Оваа одредба на Уста-
вот треба да се свати така дека општините можат 
да донесуваат прописи за извршување само во 
границите на овластувањата дадени во законот. 
Собранието на Општината Валандово, ползувајќи 
го овластувањето да донесе пропис според член 83 
од Уредбата за трговска дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани не било овластено со тој про-
пис да утврди да се наплатува пазаришна такса 
и за прометот обавен надвор од пазариштата. Со 
наведените одредби од Одлуката Собранието на 
Општината Валандово ја проширило смислата на 
член 83 од Уредбата, што е спротивно на член 117 
став 1 (135 став 1) од Уставот. 

В. Собранието на Општината Валандово на 
седницата одржана на 5. Ш. 1964 година донело 
Тарифа за наплата на општински такси на по-
драчјето на Општината Валандово за 1964 година 
која е составен дел на Одлуката за воведување 
на општински такси за 1984 година. Одлуката е 
донесена на основа Уредбата за општински такси. 

1) во тарифниот број 2 од Тарифата е утврдено: 
„За зафаќање на простор и тротоар пред де-

ловните простории ќе плаќаат: 
а) сите стопански задружни и други организации 

и дуќани на 1 м2 месечно по — — — 50 динари. 

Забелешка: Приватните професионални дејно-
сти се ослободуваат од плаќање такса по тариф-
ниот број 2 од оваа одлука". 

2) Разгледувајќи ја наведената Тарифа, Устав-
ниот суд на Македонија, на јавната расправа кон-
статира: 

а) Одлуката со Тарифата е донесена на основа 
член 1 од Уредбата за општинските такси кој ги 
овластува собранијата на општините да можат да 
пропишуваат општински такси, помеѓу останалото, 
и за зафаќање на тротоар пред деловни просто-
рии; 

б)' Собранието на Општината Валандово во та-
рифниот број 2 од Тарифата за наплата на оп-
штински такси утврдило општинска такса да се 
плаќа не само за зафаќање тротоар пред делов-
ните простории туку и за зафаќање простор пред 
тие простории. 

Според наведената одредба од Уредбата за оп-
штинските такси, собранијата на општините не 
биле овластени да пропишуваат покрај таксата за 
зафаќање тротоар и општинска такса за зафаќање 
на простор пред деловните простории. 

Во претходната постапка Уставниот суд на 
Македонија дојде до сознание дека Собранието на 
Општината Валандово под поимот „простор пред 
деловните простории" ги сметало и наплатувало 
такса за дворните и други места што не претста-
вуваат тротоар. 

3) На основа констатираните факти, Уставниот 
суд на Македонија смета дека наведената Тарифа 
на Собранието на Општината Валандово, во делот 
од Тарифниот број 2 со кој се воведува општинска 
такса и за зафаќање простор пред деловните про-
стории, не е во согласност со член 117 став 1 (135 
став 1) од Уставот на СРМ. 

Собранието на Општината Валандово донесу-
вајќи ја Тарифата за 1964 година ја пркршило на-
ведената уставна одредба, бидејќи во неа изрично 
е нагласено дека општините можат да донесуваат 
прописи за извршување на законот само ако за 
тоа се овластени со закон. Собранието на Општи-
ната Валандово ползувајќи го овластувањето да 
донесе пропис според член 1 од Уредбата за оп-
штински такси, не било овластено да воведува и 
такса за зафаќање простор пред деловните про-
стории. Со ваков пропис проширена е смислата 
на член 1 точка 2 од Уредбата за општинските 
такси што е спротивно на член 117 став 1 (13^ став 
1) од Уставот на СР Македонија, бидејќи Собра-
нието на Општината Валандово донело ПРОПИС кој 
не може да се смета како пропис за извршување 
,на закон. 

7. Имајќи ги во предвид наведените факти, а 
особено дека со воведувањето на вонпазаришната 
такса за промет со селскостопански производи и 
со воведувањето на општинската такса за з афа -
ќање и на простор пред деловните простории, Со-
бранието на Општината Валандово презело из^ 
весни овластувања кои не се засновани на закон 
и на тој начин ги пречекорило своите надлежности 
со што се оштетени голем број на производители, 
граѓани, работни и други самоуправни организа-
ции, Уставниот суд на Македонија ја донесе оваа 
одлука. 

8. На основа оваа одлука на Судот секој гра-
ѓанин и работна и друга самоуправна организација 
кои се оштетени со посочените одредби од Одлу-
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ката и Тарифата, добиваат на Уставот заснована 
можност да ги отклонат последиците што произ-
легле од нивното дејство. 

У. бр. 15/64 
24 јуни 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Пере Корабар, с.р. 

274. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Одлуката за нормите на додатен при-
донес за здравствено осигурување за 1964 година и 
Одлуката за делот на придонесот за здравствено 
осигурување кој се отстапува на работните орга-
низации заради непосредно учество во спроведу-
вањето на здравственото осигурување за 1964 го-
дина, и двете донесени од Собранието на Кому-
налната заедница за социјално осигурување на 
работниците — Охрид, врз основа на јавната рас-
права на 24 јуни 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се утврдува дека точката Ш на Одлуката 
на Собранието на Комуналната заедница за соци-
јално осигурување на работниците — Охрид за 
нормите на додатен придонес за здравствено оси-
гурување за 1964 година, бр. 03-6027/1 од 22 мзј 
1964 година, не била во согласност со одредбите 
на член 207 став 1 и 2 на Уставот на Социјали-
стичка Република Македонија во однос одредува-
ње повратно дејство на одлуката пред 23 ноември 
1964 година, доколку стопите за додатен придонес 
за одделни работни организации се новововедени 
или зголемени во споредба со стопите определени 
во 1963 година. 

2. Се утврдува дека точката IV на Одлуката 
на Собранието на Комуналната заедница за соци-
јално осигурување на работниците — Охрид за 
делот на придонесот за здравствено осигурување 
кој се отстапува на работните организации заради 
непосредно учество во спроведувањето на здрав-
ственото осигурување за 1964 година, бр. 03-6033/1 
од 22 мај 1964 година, не била во согласност со 
одредбите на член 207 став 1 и 2 на Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија во однос 
одредување повратно дејство на одлуката пред 23 
ноември 1964 година, доколку делот на придонесот 
што се отстапува на работните организации е 
намален или укинат во споредба со делот опреде-
лен во 1963 година. 

3. Правното дејство на оваа одлука е еднакво 
на правното дејство на одлука со која се пониш-
тува општ акт. 

4. Оваа одлука ќе се објави ово „Службен вес-
ник на СРМ" и „Службен гласник на Општината 
Охрид". 

5. Претставка со барање за поведување по-
стапка за оценување на уставноста на наведените 
одлуки поднесе Службата на општественото кни-

говодство при Народната банка на Југославија -
Централа за СРМ - Филијала - Охрид, со акт 
бр. 04-3/1 од 26 јануари 1965 година. 

Уставниот суд на Македонија го прифати ба-
рањето на Службата на општественото книговод-
ство, и со своето решение У. бр. 5/65 од 6 мај 1965 
година покрена постапка за оценување на устав-
носта на одлуките во однос на одредбите на член 
207 став 1 и 2 од Уставот на Социјалистичка Ре -̂
публика Македонија. 

Собранието на Комуналната заедница за соци-
јално осигурување на работниците во Охрид не го 
оспори фактот за повратното делување на спом-
натите одлуки, туку истакна приговор дека имало 
право одлуките да ги донесе со повратно дејство 
поради следново: 

1. дека во точка I од Одлуката на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија за оп-
ределување гранки, групи односно подгрупи ор-
ганизации во кои може да се определува додатен 
придонес за здравствено осигурување на работни-
ците во 1964 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 18/64) е определено дека додатен придонес за 
здравствено осигурување може да се воведува во 
1964 година, па според тоа" со точка I овозможено 
е дејство за цела 1964 година, бидејќи со неа не 
е поинаку одредено т.е. не е озваничена приме-
ната на наредни, месец од донесувањето"; 

2) дека Собранието на Комуналната заедница 
за социјално осигурување"Охрид, во смислата на 
член 92 од Законот за организација и финансира-
ње на социјалното осигурување („Службен тот 
на ФНРЈ" бр. 22/62) побарало согласност од Собра-
нието на Општината Охрид за Одлуката за нор-
мите на додатен придонес за здравствено осигуру-
вање за 1964 година но согласноста била добиена 
дури на 3 октомври, а Одлуката бШа објавена на 
15 ноември 1964 година, и 

3) дека Одлуката за делот на придонесот за 
здравствено осигурување кој се отстапува на ор-
ганизациите заради непосредно учество во спро-
ведувањето на здравственото осигурување за 1964 
г. претставува расходен дел на финансовиот план 
на Комуналната заедница за социјално осигурува-
ње - Охрид, а Одлуката за нормите за додатен при-
донес за здравствено осигурување за 1964 година 
- приходен дел на финансоЕиот план, по првона-
ведената Одлука е оснажена со заменување, т.е. 
заедно со второнаведената Одлука. 

4) дека со поништувањето или укинувањето на 
одлуките би можеле да настанат тешки поремету-
вања во организирањето на здравствената зашти-
та на работниците. 

По одржаната јавна расправа, Уставниот суд 
на Македонија, утврди: 

1. Одлуките се донесени на 22 мај, а објавени 
на 15 ноември 1964 година во број 22 на „Служ-
бен гласник на Охрид,ска околија". Со оценувани-
те одредби определено е одлуките да влегуваат 
во сила осмиот ден од денот на нивното објавува-
ње, а ќе се применуваат од 1 јануари 1964 годи-
на;. 
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2. Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија со член 207 став 1 и 2 определува дека 
прописите и општите акти не можат да имаат по-
вратно дејство, а дека само со закон може да се 
определи одделни негови одредби и прописите до-
несени на основа на такви одредби да имаат по-
вратно дејство; 

3. Во Законот за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/62 и во Одлуката на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија за опреде-
лување гранки, групи односно подгрупи организа-
ции во кои може да се определува додатен придо-
нес за здравствено осигурување на работниците 
во 1964 година („Службен (весник на СРМ", бр. 
18/64), врз основа на чии одредби се обновуваат од-
луките, нема одредби со кои да е дадено овласту-
вање тие да можат да имаат повратно дејство; 

4. Според изложеново, Комуналната заедница за 
социјално осигурување на работниците — Охрид не 
била овластена со одлуките да определи повратно 
дејство за зголемените стопи на додатен придонес, 
стопите на додатен придонес за работните органи-
зации за кои тој придонес не бил воведен во 1963 
година, ниту пак да определи помал дел или да го 
укине делот на придонесот кој на работните орга-
низации им се останувал во 1963 година заради 
непосредно учество во спроведувањето на здрав-
ственото осигурување. 

При донесувањето на одлуката Уставниот суд 
на Македонија нарочно имаше предвид дека со оп-
штите акти со повратно дејство без законска осно-
ва во кои што се воведуваат непредвидени давач-
ки за работните организации се нарушуваат пра-
вата на тие организации и спрема тоа сите вакви 
општи акти треба да^ се сметаат за противуставни. 
Со забраната на повратното дејство на Одлуката за 
додатен придонес секоа работна организација чии 
што права биле повредени добија на Уставот засно-
вана можност да ги отклони последиците што про-
излегуваат од повратното дејство на одлуките. 

8. Уставниот суд во текот на постапката ја це-
неше и согласноста на Одлуката за нормите за до-
датен придонес за здравственото осигурување на 
работниците и Одлуката за делот на придонесот за 
здравствено осигурување кој се отстапува на ра-
ботните организации заради непосредно учество во 
спроведувањето на здравственото осигурување во 
1964 година со Одлуката за определување групи, 
гранки, односно подгрупи на работните организа-
ции во кои што може да биде определен додатен 
придонес во 1964 година. Со исклучок на повреда-
та на тие одлуки поради неточно толкување дека 
врз основа на нивните одредби било можно да се 
воведе повратно дејство други повреди на споме-
натите одлуки не беа констатирани. 

9. Одлуката за поништување на точката Ш од 
Одлуката за нормите за додатен придонес, и точ-
ката IV од Одлуката за делот на придонесот што 
им се отстапува на работните организации докол-
ку се однесува на повратното дејство, Уставниот 
суд ја донесе имајќи ги во предвид сите околности 

предвидени во член 25, став 2 од Законот за Ус-
тавниот суд на Македонија. 

Уставниот суд на Македонија при донесување-
то на ваква одлука водеше сметка за проблемите 
на финансирањето на здравственото осигурување 
истакнати од страна на Комуналната заедница за 
социјално осигурување и најде дека со поништу-
вањето на повратното дејство на наведените точки 
Ш односно IV од споменатите одлуки не ќе дој-
де до пореметување на здравствената заштита на 
работниците. 

У. бр. 5. 
24 јуни 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Корабар, с.р. 

275. 
Уставниот суд на Македонија, по предлог на 

работните организации „Дримкол" и „Светлост" од 
село Вевчани, Општина Струга, ја ценеше устав-
носта и законитоста на Одлуката за нормите на 
додатен придонес за здравствено осигурување на 
работниците за 1964 година, донесена од Собрание-
то на Комуналната заедница за социјално осигуру-
вање на работниците од Струга. Врз основа на сес-
траното испитување и резултатите од јавната рас-
права, одржана на 24 јуни 1965 година, Уставниот 
суд на Македонија ја донесе следнава 

О Д Л У К А 

1. Точката Ш од Одлуката за нормите за до-
датен придонес за здравствено осигурување на ра-
ботниците за 1964 година, донесена од Собранието 
на Комуналната заедница за социјално осигурува-
ње на работниците во Струга СЕ ПОНИШТУВА, 
доколку со повратно дејство врз основа на таа 
точка стопите на додатен придонес за здравственото 
осигурување за одделни работни организации се 
или новововедени или зголемени во однос на сто-
пите утврдени за 1963 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија и 
во службеното гласило на Општината Струга. 

3. Во предлозите на работничкиот совет на 
Градежното-занаетчиско претпријатие ^Дримкол" 
и задружниот совет на Земјоделската задруга 
„Светлост", обата од село Вевчани, Општина Стру-
га, се укажува: 

1) дека Одлуката за нормите за додатен придо-
нес за здравствено осигурување на работниците за 
1964 год., донесена од Собранието на Комуналната 
заедница за социјално осигурување на работници-
те во Струга, била усвоена на неговата седница на 
26 јуни 1964 година; 

2. дека Собранието на Општината Струга во 
целост се согласило со Одлуката на седницата одр-
жана на 28 декември истата година; 

3) дека Одлуката им била соопштена на работ-
ните организации дури на 7 јануари 1965 година и 
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тоа по пат на посебен распис на Комуналниот за-
вод за социјално осигурување на работниците во 
Охрид, Филијала Струга и 

4) дека со таа Одлука на работните организа-
ции-предлагачи придонесите за здравственото оси-
гурување на работниците им биле покачени во од-
нос на придонесите утврдени за 1963 година. 

Врз основа на наведените факти работните ор-
ганизации" предлагачи бараа, поради воведување 
на повратното дејство, Одлуката да биде укината 
или поништена, како спротивна на Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, 

4. Собранието на Комуналната заедница за со-
цијално осигурување на работниците во Струга во 
одговорот на предлогот не го оспори фактот за по-
вратното делување на спомнатата Одлука, туку 
истакна приговор дека Собранието на Комунална-
та заедница имало право Одлуката да ја донесе со 
повратно дејство, бидјеќи таква можност се пред-
видувала^ 

1) во член 86 од Законот за организацијата и 
финансирањето на социјалното осигурување на ра-
ботниците („Сл. лист бр. 22/62), кој бил во важност 
по вроме на донесувањето на Одлуката, и 

2) во Одлуката за определување гранки, групи 
односно подгрупи на организации во кои може да се 
определи додатен придонес за здравственото оси-
гурување на работниците во 1964 година, која што 
ја донело Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 18/64). 

Освен тоа, Собранието на Комуналната заед-
ница во одговорот истакна дека со поништување-
то или укинувањето на Одлуката би можеле да 
настанат тешки пореметувања во организирањето 
на здравствената заштита на работниците. 

Поради наведените причини, Комуналната за-
едница предложи предлогот на работните органи-
зации да биде одбиен. 

5. Во член 207 (227) став 1 и 2 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија е пропи-
шано: 

„Прописите и други општи акти не можат да 
имаат повратно дејство. 

Само со закон може да се определи одделни не-
гови одредби и прописи донесени на основа на та-
кви одредби да имаат повратно дејство". 

Спрема тоа, според Уставот на Социјалистич-
ка можат да имаат такво дејство, 
но дејство можат да имаат само тие прописи и 
други општи акти за кои во закон е утврдено де-
ка можат да имаат такво дејство. 

6. За воведување повратно дејство на Одлука-
та за нормите за додатен придонес за здравствено 
осигурување на работниците за 1964 година нема 
законска основа ниту во Законот1 за организација 
и финансирање на социјалното осигурување на ра-
ботниците, ниту во Одлуката за определување 
гранки, групи односно подгрупи на организации во 
кои може да биде определен додатен придонес за 
здравственото осигурување на работниците во 1964 
година. 

Член 86 од Законот за организација и финанси-
рање на социјалното осигурување на работниците, 
на кој што се повикува Собранието на Комунална-
та заедница Струга како на основ за давање пов-
ратно дејство на Одлуката, гласи: 

„Средствата потребни за социјалното осигуру-
вање и неговиот развиток во рамките на одделни 
заедници се утврдуваат во програмите што ги до-
несуваат заедниците за периоди за кои што се до-
несуваат општествените планови на стопанскиот 
развиток. Во склад со утврдените потреби за тие 
периоди се утврдуваат стопите на придонеси". 

Овој член на Законот, очигледно, не дава мож-
ност за донесување на одлуки за додатен придонес 
со повратно дејство. Во овој член на Законот се 
определува дека програмите за утврдување на 
средствата потребни за функционирањето на со-
цијалното осигурување и за неговиот развиток тре-
ба временски да се совпаѓаат со периодите за кои 
што се донесуваат општествените планови за сто-
панскиот развиток. Во Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија нема одредби прописите и 
другите општи акти што се донесуваат за перио-
дите за кои што се донесуваат општествените пла-
нови за стопанскиот развиток да имаат повратно 
дејство. 

Можност за воведување повратно дејство на 
Одлуките на Комуналните заедници за социјално 
осигурување на работниците не е дадена ниту во 
Одлуката за определување гранки, групи односно 
подгрупи на организации во кои може да биде оп-
ределен додатен придонес за здравственото осигу-
рување на работниците во 1964 година донесена од 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија на 22 април 1964 година, а објавена во 
„Службен весник на СРМ", бр. 18 од 6 мај 1961 го-
дина. Клаузулата за влегување во сила на оваа од-
лука гласи: 

„Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

7. Уставниот суд на Македонија, по спроведена-
та расправа и врз основа на утврдените факти, не-
сомнено констатира дека Комуналната заедница за 
социјално осигурување на работниците не била 
овластена со повратно дејство да донесе одлука за 
зголемување на стопите на додатен придонес за 
здравственото осигурување на работниците, ниту 
да воведе нови обврски на работните организации 
што порано не биле опфатени со плаќање на тој 
придонес, доколку таквите обврски имаат поврат-
но дејство. Поради тоа точката Ш од Одлуката за 
нормите за додатен придонес која гласи: „Оваа од-
лука влегува во сила осмиот ден од нејзиното об-
јавување во Службен весник на Охридска околи-
ја, а ќе се применува од 1 јануари 1964 год.,". Ка-
ко спротивна на член 207 (227) од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија во делот со 
кој што се воведува повратно дејство, требаше да 
биде поништена. 
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При донесувањето на одлуката Уставниот суд 
на Македонија нарочно имаше предвид дека со оп-
штите акти со повратно дејство без законска ос-
нова во кои што се воведуваат непредвидени да-
вачки за работните организации се нарушуваат 
правата на тие организации и спрема тоа сите вак-
ви општи акти треба да се сметаат за противустав-
ни. Со забраната на повратното дејство на Одлу-
ката за додатен придонес секоја работна организа-
ција чии што права биле повредени добија на Ус-
тавот заснована можност да ги отклони последи-
ците што произлегуваат од повратното дејство на 
одлуките. 

8. Уставниот суд во текот на постапката ја 
ценеше и согласноста на Одлуката за нормите за 
додатен придонес за здравственото осигурување на 
работниците со Одлуката за' определување гранки, 
групи односно подгрупи на работните организации 
во кои што може да биде определен додатен при-
донес во 1964 година. Со исклучок на повредата на 
таа Одлука поради неточно толкување дека врз 
основа на нејзините одредби било можно да се во-
веде повратно дејство други повреди на спомната-
та Одлука не беа констатирани. 

9. Одлуката за поништување на точката Ш од 
Одлуката за нормите за додатен придонес, доколку 
се однесува на повратното дејство, Уставниот суд 
ја донесе имајќи ги во предвид сите околности 
предвидени во член 25, став 2 од Законот за Ус-
тавниот суд на Македонија. 

Уставниот суд на Македонија при донесување-
то на ваква одлука водеше сметка за проблемите 
на финансирањето на здравственото осигурување 
истакнати од страна на Комуналната заедница за 
социјално осигурување и најде дека со поништува-
њето на повратното дејство на наведената точка 
Ш од Одлуката не ќе дојде до пореметување н? 
здравствената заштита на работниците. 

У. Бр. 6 
24 јуни 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Корабар, с.р. 

Стопанскиот собор во изборната единица Прилеп 
IV, па во смислата на член 100 став 3 од Законот 
за избор на пратеници на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, го поднесува овој 

И З В Е Ш Т А Ј 

1. Дополнителните избори за избор на пратени-
ци во Стопанскиот собор во изборната единица 
Прилеп IV, одредени со одлуката на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија Бр. 1118 од 
4. VI. 1965 година се одржани на 14. VП. 1965 година 
во Општинското собрание Прилеп. 

2. Гласањето е вршено за кандидатите Чатле-
ски Петар, Шрапански Трајче и Нат лески Сотир, 
чии кандидатури ги потврди и објави Општинска-
та изборна комисија за избор на пратеници на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја. 

3. Општинската изборна комисија го утврди ре-
зултатот од гласањето на изборите на начинот 
предвиден во членовите 97 и 98 од Законот за из-
бор на пратеници на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Резултатот е: 
Вкупно одборници во Собранието на 
општината Ј20 
Гласале одборници 73 
За кандидатот Петлески Петар гласале 43 
За кандидатот Парапански Трајче гласале 16 
За кандидатот Чатлески Сотир гласале 14 
Неважни гласачки ливчиња нема. 
Бидејќи е ова резултат од повтореноно гласа-

ње со оглед на тоа што при првото гласање никој 
од кандидатите не добил потребно мнозинство спре-
ма член 97 став 2 од Законот, Општинската избор-
на комисија за избар на пратеници во Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија го про-
гласи за пратеник во Стопанскиот собор кандида-
тот ЧАТЛЕСКИ ПЕТАР, дипломиран економист, од 
Прилеп, улица „Сотка Георгиоски" број 65. 

Број 253/3 
16 јули 1965 година 

С к о п ј е 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

276. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИ-

ТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИК ВО 
С,ТОПАНСКИОТ СОБОР НА 

СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
С К О П Ј Е 

Републичката изборна комисија за избор на 
пратеници во Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија ги прими изборните акти од 
дополнителните избори за избор на пратеник во 

Секретар, 
Никола Јанев, с.р. 

Претседател, 
Киро Николовски, с.р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за републич-
ката управа кој е објавен во „Службен весник на 
СРМ" бр 17/65 се поткраднале долунаведените 
грешки, па се дава следната 

\ 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА Р ^ Џ ^ Ј Ш Ч К А Т А УПРАВА 

1. Во член 34 став 3 ред 5 зборот „советот" тре-
ба да почне со голема буква. 

2. Во член 36 став 1 ред 1 место „комитети, со-
вети" треба да стои „комитет, совет". 
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3. Во член 50 ред 1 се бришат зборовите „член 49 
од", во ред последен по зборот „организации" се 
ставаат зборовите „од член 49 од овој закон". 

4. Во член 76 ред 1 место „60—75" треба да стои 
„66—75". 

5. Во член 94 став 3 ред 3 зборот „советот" тре-
ба да почне со голема буква. 

Од Законодавно-правната комисија на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
Скопје, 26 јуни 1965 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за републич-
ките органи на управата кој е објавен во („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/65) се поткраднале до-
лунаведените грешки, па се дава 

Училишниот совет при основното училиште од 
I—VIII одделение „Кирил и Методија" — Т. Велес 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за 2 наставника во учебната 1965/66 година и тоа: 
1) наставник по предметот Ф И З И К А и 
2) наставник по предметот М А Т Е М А Т И К А 
У С Л О В И : Под точка 1 — апсолвент на педагош-

ка академија со положен испит по физика 
или пак дипломиран. 
Под точка 2 да има завршено педагошка ака-
демија — отсек математика. 

Молбите со потребните документи се примаат до 
20. УШ. 1965 година. (934) 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 

НА УПРАВАТА 

1. Во член 7, став 2 ред последен место „75" 
треба да стои „74". 

2. Во член 11 став 1 ред 14 место „нивните при-
мени" се става „нивната примена". 

Од Законодавно-правната комисија на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
Скопје, 26 јуни 1965 година. 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија формирана при Општата 

болница — Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за поставување Управник на Општата болница 
— Прилеп 

У с л о в и : 
Кандидатот треба да биде лекар со положен 
стручен испит и најмалку пет години болничка 
-клиничка служба. 
Молбите со потребните документи — диплома 
или препис од дипломата, лекарско уверение, 
извод од матичната книга на родените и уве-
рение дека не се води истрага, се доставуваат 
секој ден до 14 часот во Управата на Болни-
цата. 

Личен доход според Правилникот за распределба 
на личниот доход при Болницата. 

Конкурсот трае од 15. УП. 1965 до 5. УШ. 1965 година 
За поблиски информации кандидатите нека се обра-

тат писмено или усмено до Управата на Бол-
ницата. (933) 

СОДРЖИНА 
Страна 

264. Указ за прогласување на Законот за 
Градското собрание на Скопје — — — 697 
Закон за Градското собрание на Скопје 697 

265. Указ за прогласување на Законот за Цен-
тарот за странски јазици во Скопје — 701 
Закон за Центарот за странски јазици во 
Скопје — — — — — — — — — 701 

266. Указ за прогласување на Законот за ос-
новање Виша школа за физичка култура 
во Скопје — — — — — — — — 702 
Закон за основање Виша школа за фи-
зичка култура во Скопје — — — — 702 

267. Указ за прогласување на Законот за ос-
новање на Архитектонско-градежен, Е-
лектро-машински и Технолошко-металур-
шки факултет во Скопје — — — — 702 
Закон за основање на Архитектон ек 
градежен, Електро-м атински и Техно-
лошко-металурски факултет во Скопје 702 

268. Одлука за утврдување престанок на пра-
тенички мандат — — — — — — — 703 

269. Препорака за подобрување заштита нч 
спомениците на културата — — — — 703 

270. Препорака за организацијата и делокру-
гот на месните канцеларии — — — - 704 

271. Одлука за образување Комисија за при-
знавање право на пензија по член 195 и 
давање мислења по член 178 став 2 од 
Основниот закон за пензиското осигуру-
вање - - - - - - - - - 705 

272. Решение за именување членови на Ко-
мисијата за признавање право на пензија 
по член 195 и давање мислење по член 
178 став 2 од Основниот закон за пен-
зиското осигурување — — - - - 705 

273 Одлука на Уставниот суд на Македонија 705 
274. Одлука на Уставниот суд на Македонија 7СМ 
27? Одлука на Уставниот суд на Македонија 709 
276 Извештај на Републичката изборна ко-

мисија за резултатот од дополнителните 
избори за пратеник во Стопанскиот собор 
на Собранието на СРМ — — — — — 711 
Исправка на Законот за републичката 
управа — — — — — — — — — 711 
Исправка на Законот за републичките ор-
гани на управата — — — — — — 712 

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