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З А К О Н 
ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат изградбата и ре -

конструкцијата на инвестиционите објекти. 
Одредбите на овој закон се применуваат на 

згзградбата на сите инвестициони објекти, доколку 
со овој или со посебен закон поинаку не е опре-
делено. 

Член 2 
Изградбата на објектите во сопственост на гра-

ѓаните ја уредува општината. 
П,ри изградбата на објектите во сопственост на 

граѓаните се применуваат технички прописи и 
стандарди што се однесуваат на изградбата на ин-
вестиционите објекти. 

Член 3 
Под изградба на инвестициони објекти, во 

смисла на овој закон, се сметаат претходните и 
подготвителните работи, изработката на инвести-
-ционо-техничката документација, градењето, мон-
тажата и испробувањето на опремата и инстала-
циите. 

Член 4 
'Како инвестиционен објект во смисла на овој 

закон се смета градежниот објект или градежниот 
објект со вградените уреди, постројки и опрема 
што и служат на намената на инвестиционото вло-
ж у в а њ е и за заштита и унапредување на човеко-
вата околина. 

Како градење на инвестиционен објект, во 
смисла на огвој закон, се смета изведувањето на 
градежни работи, вградувањето и монтажата на 
уреди, постројки и опрема, изведувањето на за -

вршно-инсталатерските работи и вршењето на сите 
дејства за испробување на опремата и инстала-
циите за воспоставување на предвидениот техно-
лошки процес. 

Како реконструкција на инвестиционен објект, 
во смисла на овој закон, се смета изведувањето на 
оние работи со кои се менуваат конструктивните 
елементи или се изведуваат други работи што мо-
жат да бидат од влијание за стабилноста на об-
јектот, односно неговите делови или ако со тие ра-
боти се менуваат условите врз основа на кои е 
издадено одобрението за градење и е изграден ин-
вестиционен објект што се реконструира. 

Како реконструкција, во смисла на овој закон, 
не се сметаат работите што се изведуваат заради 
замена на уреди, постројки и опрема, ако тие ра-
боти се изведуваат според условите утврдени во 
даденото одобрение за градење на инвестициониот 
објект. 

Како претходни работи, во смисла на овој за -
кон, се сметаат студиите, истражувањата, изра-
ботката на идејни решенија, изработката на ин-
вестициона програма, собирањето на податоци за 
проектирање и други работи и објекти што слу-
ж а т за подготвување на документација врз основа 
на која може да се донесе одлука за изградба на 
инвестиционен објект. 

Како подготвителни работи, во смисла на овој 
закон, се сметаат работите и објектите од привре-
мен карактер што е потребно да се изведат однос-
но изградат заради изградба на инвестиционен об-
јект, пред почетокот или во текот на неговото гра-
дење. 

Член 5 
Инвестиционен објект се гради по барање од 

инвеститорот, а може да се гради и непосредно за 
пазарот. 

Член 6 
За изградбата на инвестиционен објект одлу-

чува инвеститорот. 
Член 7 

При одлучувањето за изградбата на инвести-
ционен објект и при вршењето на другите деј -
ства во врска со таа изградба во текот на изград-
бата и употребата на објектот, инвеститорот е дол-
жен да се грижи за економската и општествената 
оправданост и целесообразност на инвестициониот 
објект, за заштитата и унапредувањето на човеко-
вата околина. 

Член 8 
Кон градење на инвестиционен објект може да 

се пристапи откако од надлежниот орган ќе се до-
бие одобрение за градење, доколку со овој закон 
поинаку не е определено. 

Член 9 
Користењето на изградениот инвестиционен об-

јект се врши по добивање на одобрение за упот-
реба. Одобрението за употреба се издава по извр-
шениот технички преглед на објектот. 

Член 10 
Одредбите на овој закон не се применуваат ,на 

инвестиционите објекти што се изградени и рабо-
тите што се изведени пред или за време на еле-
ментарни непогоди или на други непредвидени 
настани за спречување на нивното дејство, како и 
заради непосредно отстранување на штетните пос-
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ледици од тие непогоди или настани. Инвестицио-
ните објекти и извршените работи можат да оста-
нат како постојани објекти и по престанокот на 
настаните што го предизвикале нивното градење, 
односно изведување ако имаат подолготрајна упот-
ребна вредност и ако се во согласност со урбанис-
тичкиот план, односно ако можат да бидат усог-
ласени со урбанистичкиот план и доколку се до-
бие одобрение за употреба од органот на управата 
надлежен за работите на градежништвото. 

Член 11 
Надзор во поглед на примената на одредбите 

на овој зако,н и на прописите донесени врз осно-
ва на него, вршат органите надлежни за работите 
на соодветната инспекција . 

II. ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА И ОДЛУКА 
З А ИЗГРАДБА 

Член 12 
Пред донесување на одлука за изградба на 

инвестиционен објект се изготвува инвестициона 
програма. 

За ' изградба на инвестициониот објект се изра-
ботува, по правило, една инвестициона програма, а 
можат да се изработат инвестициони програми и 
за делови на инвестициониот објект што претста-
вуваат економско техничка целина и како такви 
можат самостојно да се користат, ако изградбата 
на инвестициониот објект се предвидува по делови. 

Член 13 

Според природата на инвестициониот објект, 
инвестиционата програма, по правило, содржи опис 
на инвестициониот објект со податоци за неговата 
намена, капацитетот, програмата за производство, 
односно експлоатација, вклопеноста на инвести-
циониот објект во просторниот односно урбанис-
тичкиот план и неговата усогласеност со водосто-
панската, енергетската, сообраќајната основа со 
потребите на општонародна одбрана и другите ос-
нови за соодветното подрачје, анализа на услови-
те за изградба и експлоатација на инвестициониот 
објект, анализа на суровинската основа и пласма-
нот на готовите производи на домашниот и стран-
скиот пазар, анализа на цените на домашниот и 
странскиот пазар, приказ на основната технолош-
ко-производствена односно експлоатациона концеп-
ција, анализа на внатрешниот и надворешниот 
транспорт со можност за примена и користење на 
интегралниот транспорт, анализа на условите за 
заштита при работата, заштита од пожар, од поп-
лави, заштита и унапредување на човековата око-
лина, како и неопходни мерки за заштита и рабо-
та во услови на војна. 

Со инвестиционата програма се утврдуваат и: 
кадровските потреби за експлоатација на инвести-
циониот објект, научно-истражувачката и разво ј -
ната дејност, карактеристиките и вредноста на гра-
дежните објекти, опремата, постројките, монтажа-
та и вредноста на основачките вложувања, пот-
ребните обртни средства, изворите на финансиски-
те средства, рентабилноста со основните економски 
показатели — ефекти, времетраењето на изград-
бата и почетокот на експлоатацијата. 

Ако инвестициониот објект е од таква приро-
да што со своето постоење, употреба или дејност 
која во него ќе се врши ќе нанесува или може да 
нанесе штета на луѓето, материјалите и други доб-
ра, како и на околината и како таков наложува 
потреба од набљудување и известување, во инвес-
тиционата програма ќ е се предвиди изведување на 
соодветни технички уреди и воспоставување на 
соодветни стручни служби, со што штетата ќе се 
сведе на на јмала мера. 

АКО инвестиционите објекти се изградуваат на 
подрачје изложено на природни непогоди (земјо-
тресно или плавно подрачје, земјиште склоно коч 
лизгање и сл.), со инвестиционата програма се ут-

врдуваат условите за изградба на тоа подрачје врз 
основа на претходно извршени студии и истражу-
вања како и мерките и средствата за заштита на 
објектот. 

Во зависност од природата на инвестициониот 
објект инвестиционата програма содржи технички 
податоци и подлоги со кои се обезбедува внат-
решното и надворешното ликовно обликување и 
просторно естетско сообразување на објектот со 
околината. 

Член 14 
Одлука за изградба на инвестиционен објект 

донесува инвеститорот врз основа на инвестициона 
програма и инвестиционо-техничка документација 
или само врз основа на инвестициона програма. 

Со одлука од став 1 на овој член се определува 
објектот што е предмет на инвестиционата изградба 
и пошироката локација каде ќе се гради, изворите 
и висината на финансиските средства потребни за 
изградба на инвестиционен објект или за изградба 
на одделни делови на тој објект што претставуваат 
економско-техничка целина ако се предвидува и з -
градбата на инвестиционен објект по делови, сред-
ства за образование на кадрите потребни за експло-
атација на инвестициониот објект и за организира-
ње. на потребни научни истражувања, како и обрт-
ните средства утврдени со инвестиционата програ-
ма, начинот на обезбедување на средства и рокови-
те за извршување на одделни ф а з и од изградбата 
и рокот во кој објектот ќе се стави на употреба. 

АКО одлуката од став 1 на овој член се доне-
сува врз основа на инвестициона програма и инвес-
тиционо-техничка документација, изработката на 
таа документација се смета како претходна р а -
бота, во смисла на овој закон. 

Ч л е н /15 
Пред донесувањето на одлуката за изградба 

инвеститорот е должен' да изврши ревизија на 
инвестиционата програма. Инвеститорот може р е -
визијата на инвестиционата програма да ја и з в р -
ши преку стручна комисија што тој ја формира 
или може со договор да ја довери на организаци-
ја на здружениот труд регистрирана за изработка 
на ваков вид документација, односно на органи-
зација на здружениот труд која в р ш и соодветна 
стопанска дејност во која спаѓа инвестициониот 
објект, која не учествувала во изготвувањето на 
инвестиционата програма. 

Со ревизијата се проверува техничко-техно-
лошката и општествено-економската оправданост 
на инвестициониот објект. 

З а извршената ревизија се поднесува и з в е ш -
та ј и истиот се смета за составен дел на инвести-
ционата програма. 

Член 16 
Инвестиционата програма инвеститорот ја из -

вршува самостојно или со договор нејзиното извр-
шување го доверува на организација на з д р у ж е -
ниот труд регистрирана за овој вид работа. 

З а остварувањето на предвидените параметри 
со инвестиционата програма, особено по однос на 
износот на финансиските средства, роковите на и з -
градбата, остварувањето на производниот капаци-
тет и технологија, одговара инвеститорот. -

Правата, обврските и одговорноста за р е а л и -
зацијата на инвестиционата програма инвестито-
рот ги уредува со општи акти. Со општиот акт 
инвеститорот ја утврдува и единствената одговор-
ност на стручните лица задолжени за реализација 
на предвидените параметри со инвестиционата про-
грама. 

Кога извршувањето на стручните инвеститор-
ски работи се отстапува на друга организација на 
здружениот труд, правата, обврските и одговор-
носта се утврдуваат со договор меѓу инвеститорот 
и соодветната организација на здружениот труд. 
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III. ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ 

Член 17 
Кон градење на инвестиционен објект може 

да се пристапи кога ќе се добие одобрение за гра-
дење и кога ќе се обезбедат финансиски средства 
за тоа градење. 

Член 18 
Инвестиционен објект може да се гради само 

според инвестиционо-техничката документација. 
Инвестиционо-техничката документација е ела-

борат во кој технички се разработува технолошко-
производствената односно експлоатационата кон-
цепција на инвестициониот објект и се утврдуваат 
технички решенија за неговата изградба. 

Член 19 
Техничките решенија во инвест,иционо-технич-

ката документација мораат да бидат во согласност 
со техничките прописи, со нормативите и со задол-
жителните стандарди, со резултатите на истражу-
вачките работи, на испитувањата, на други студии, 
како и со намената и со технолошката, односно 
експлоатационата и економската концепција на 
инвестициониот објект утврдени со инвестиционата 
програма. 

Член 20 
Инвестиционо-техничката документација за из-

градба на инвестициони објекти на определено 
земјиште се изработува во согласност со урбанис-
тичките односно просторните планови, со водосто-
панските, сообраќајните, енергетските услови, со 
потребите на општонародната одбрана и други ус-
лови. 

Член 21 
Ако инвестициониот објект се гради со вгра-

дување на елементи или делови што се фабрички 
произведени, инвестиционо-техничката документа-
ција од член 27 точка 1 на овој закон не мора л а 
го содржи оној дел на техничката документација 
врз основа (на кој се произведени тие елементи, 
односно делови. 

Член 22 
Ако се врши само вградување и монтажа на 

уреди, постројки или опрема, како инвестиционо-
техничка документација се смета документацијата 
со која се определува начинот на вградување и 
монтажа на уредите, постројките или опремата, 
противпожарната заштита, заштитата при работа 
и заштитата на човековата околина. 

Член 23 
За вградените фабрички изработени градежни 

елементи, уреди, постројки или опрема за доказ на 
нивната стабилност, техничка сигурност и квали-
тет, испорачателот е должен да даде соодветни 
уверенија или атести. 

Член 24 
Ако се градат повеќе инвестициони објекти 

според иста инвестиционо-техничка документаци-
ја, кон инвестиционо-техничката документација за 
градење на тие објекти се прилага и техничка до-
кументација со која тие објекти се приспособуваат 
кон нивните локации. 

Член 25 
Пред покренување на постапката за добивање 

на одобрение за градење инвеститорот е должен 
да изврши ревизија на инвестиционо-техничката 
документација според која ќе се градат објектите. 
Инвеститорот може да ги определи помошните и 
помалите објекти за кои не треба да се врши ре-
визија на инвестиционо-техничката документација. 

Со ревизијата на инвестиционо-техничката до-
кументација се оценуваат од техничко-економски 
аспект дадените проектни решенија. 

Ревизијата се врши од организацијата на 
здружениот труд регистрирана за проектирање или 
изведување таков вид објекти или од комисија од 
овластени стручни лица, што ја определува однос-
но формира инвеститорот. 

Член 26 
Одобрение за градење издава општинскиот ор-

ган на управата надлежен за работите на градеж-
ништвото, доколку со овој закон поинаку не е 
определено. 

Постапката за издавање одобрение за градење 
е итна. 

Член 27 
Инвеститорот кон барањето за одобрение за 

градење е должен да поднесе: 
1) инвестиционо-техничка документација, 
2) решение за локација од надлежниот орган 

дека предвидената изградба е во согласност со 
просторниот и урбанистичкиот план и решение за 
урбанистичка согласност дека инвестиционо-тех-
ничката документација е изработена во согласност 
со издаденото решение за локација на објектот, 

3) водостопанска согласност од надлежниот ор-
ган, ако инвестициониот објект зависи од режимот 
на водите или е од влијание за тој режим, 

4) согласност на органот на управата надлежен 
за работите на сообраќајот и врските, ако инвести-
циониот објект може да има влијание врз обезбе-
деноста и правилното функционирање на сообра-
ќајот или на езерската, речната, каналската и воз-
душната пловидба, или врз телекомуникациските 
врски, 

5) барање односно согласност од сојузниот се-
кретаријат за народна одбрана во случаите утвр-
дени во член 44 став 2 и член 46 ставови 1 и 2 од 
Законот за општонародна одбрана („Службен лист 
на СФРЈ" бр, 21/82), 

6) санитарна согласност од надлежниот орган 
за објектите со чија изградба и користење може 
да се загади или да се нанесе штета на човековата 
животна околина и работна средина, 

7) согласност од органот на управата надлежен 
за заштита при работа ако инвестициониот објект 
е наменет за работа на работниците, 

8) согласност од надлежниот орган за против-
пожарна заштита, 

О) доказ за правото на користење или за пра-
вото за службеност на земјиштето на кое ќе се 
гради инвестициониот објект, 

10) енергетска согласност од надлежниот ор-
ган, 

И) доказ од Службата на општественото кни-
говодство дека инвеститорот има обезбедено сред-
ства и 

12) согласност на други заинтересирани орга-
ни, ако тоа е предвидено со посебни прописи. 

Член 28 
Со одобрението за градење се определува ро-

кот за започнување на градбата. 
Рокот од став 1 на овој член не може да биде 

пократок од шест месеци, ниту подолг од две 
' години. 

Член 29 ' 
Одобрението за градење се дава за градење на 

целиот инвестиционен објект или за дел од објек-
тот доколку инвестициониот објект се гради по 
делови. 

Член 30 
Одобрение за градење на инвестиционен објект 

врз основа на инвестиционо-техничка документа-
ција изработена во странство, може да се даде 
откако ќе се изврши техничка контрола на таа 
документација. 

Техничка контрола од став 1 на овој член мо-
жат да вршат организациите регистрирани за из-
работка на соодветен вид инвестиционо-техничка 
документација, на начин и под условите пропиша-
ни со одредбите на овој закон. 

Член 31 
Органот надлежен за давање на одобрение за 

градење и инвеститорот, односно органот или ор-
ганизацијата врз кои е пренесено правото за ко-
ристење на инвестициониот објект, се должни да 
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чуваат по еден комплетен примерок од инвести-
цжшо-техничката документација врз основа на ко-
ја е изграден инвестициониот објект со сите неј-
зини изменувања и дополнувања. 

Член 32 
Инвеститорот односно корисникот е должен да 

ја чува инвестиционо-техничката документација 
додека постои објектот. 

Органот што го издал одобрението за граде-
ње, иртестиционо-техничката документација ја чу-
ва најмалку три години, сметано од денот на из-
давањето на одобрението за употреба на изграде-
ниот објект, а потоа му ја враќа на инвеститорот. 

Републичкиот комитет за енергетика, индустри-
ја и градежништво ќе го пропише начинот на об-
новување и дополнување на инвестиционо-технич-
ката документација, како и условите за нејзино 
чување. 

Член 33 
Подготвителните работи за изградба на инвес-

тиционен објект, се изведуваат врз основа на одо-
брението за градење на тој објект или врз основа 
на посебно одобрение за изведување само на тие 
работи. 

Посебно одобрение за изведување на подготви-
телните работи се дава ако обемот на овие работи 
бара нивното изведување да Започне пред доби-
вањето на одобрението за градење на инвестицио-
ниот објект или негов дел. 

Посебно одобрение за градење мора да се при-
бави и за градење на објекти што во смисла на 
овој закон се сметаат како претходни или подгот-
вителни работи, ако со градењето или користење-
то на тие објекти можат да се предизвикаат про-
мени на режимот на водите, опасност по живот или 
здравјето на луѓето или во безбедноста на сообра-
ќајот, соседните објекти или околината, или ако 
тие објекти можат да се градат само под опреде-
лени урбанистички, технички и други пропишани 
услови. 

Член 34 
Одобрение за градење на објекти од општ ин-

терес за Републиката издава Републичкиот коми-
тет за енергетика, индустрија и градежништво, до-
.колку со закон поинаку не е определено. 

Член 35 
- Објекти од општ интерес за Републиката се: 

1. Хидроелектрични и термоелектрични цен-
трали со моќност над 10 мегавати; 

2. Далноводи и трафостаници со напон од НО 
и повеќе киловолти; 

3. Автопатишта, магистрални и регионални па-
тишта и објектите на нив; 

4. Железнички пруги и жичари за јаћен сооб-
раќај ; 

5. Аеродром со придружните објекти; 
6. Регулации и зафати на реките: Вардар, Ле-

пенец, Треска, Пчиња, Брегалница, Црна Река, 
Струмица, Црн Дрим, Радика и Елешка, и брани 
за акумулација на другите реки и водотеци, чие 
набљудување е задолжително според постојните 
прописи; 

7. Хидромелиоративни системи со површина 
над 3.000 хектари кои како систем претставуваат 
една целина и условуваат зафат на повеќе од еден 
метар кубен во секунда; 

8. Нови индустриски објекти со вкупна инвес-
тициона вредност на основните средства над 
500.000.000 динари и рудници со подземна експлоа-
тација; 

9. Нуклеарни објекти; 
10. Складишта за течни горива со капацитет 

над 1.000 тони; 
11. Складишта и ладилници за прехранбени и 

други материјални резерви со капацитет поголем 
од 5.000 тони; 

12. Бензиски пумпи на автопатиштата, маги-
стралните и регионалните патишта;. 

13. Гасоводи, нафтоводи и рафинерии; 
14. Складишта за течен земен гас поголеми од 

300 тони; 
15. Транзитни, главни и јазел ни телефонски и 

телеграфски централи и спојки линии што ги по-
врзуваат; 

16. Уреди на јавни радиостаници со моќност 
на зрачење повеќе од 1.000 вати и јавни телеви-
зиски предаватели; 

17. Регионални водоводи; 
18. Објекти за пречистување на отпадни води. 

за кои водостопанска согласност издава републич-
киот орган на управата надлежен за работите н а 
водостопанството и 

19. Засолништа за посебна намена и за јакната 
заштита со капацитет поголем од 300 лица. 

Член 36 
Изведувачката организација е должна на орга-

нот што го издал одобрението за градење да му 
го пријави денот на започнувањето на работите за 
градење на инвестициониот објект, и тоа најмалку 
осум дена пред нивниот почеток. 

Доколку природата на инвестициониот објект 
е таква што со неговото изведување можат да се 
добијат податоци од интерес за геолошко-рударски 
цели, инвеститорот е должен започнувањето на 
градбата да го пријави и до надлежниот орган за 
рударство. 

Член 37 
Пред издавањето на одобрение за градење на 

особено сложени или специфични инвестициони 
објекти се врши техничка контрола на инвести-
ционо-техничката документација. 

Член 38 
Како особено сложени или специфични инвес-

тициони објекти односно работи, во смисла на член. 
37 од овој закон, се сметаат: 

1. Брани со прибрански објекти чие набљуду-
вање со посебни прописи е задолжително; 

2. Мостови и вијадукти со еден или повеќе от-
вори ако еден од отворите има поголем распон од 
30 метри, 

3. Хали и сали со едно или повеќе полиња ако 
едното поле е со распон поголем од 30 метри, 

4. Објекти за јавна намена (училишта, болни-
ци, угостителски и трговски објекти, објекти на-
менети за културно-забавни, спортски и други ј а в -
ни собири, со корисна површина поголема од 4.000 
м2 или со поголема висина од 8 ката) и објекти на; 
телефонски и телеграфски централи; 

'5. 'Станбени згради над /10 ката; 
6. Стадиони со изградени гледалишта; 
7. Нуклеарни објекти; 
8. Рафинерии за нафта; 
Ф. Резервоари за течни горива и хемиски сред-

ства со капацитет поголем од 8.000 м2; 
10. Оџаци и кули повисоки од 80 метри; 
11. Металуршки објекти и постројки; 
12. Хидроелектрични и термоелектрични цен-

трали со моќност над 10 мегавати; 
13. Сепарации, сушари и брикетари за јаглен; 
14. Силоси над 8.000 то,ни; 
15. Топлани со капацитет за производство на 

топлина поголема од 100 гига џули на час; 
16. Тунели при хидротехничките објекти, мет-

роа м слични објекти под земја; 
17. Гасоводи и нафтоводи; 
18. Далноводи и трансформаторски станици з а 

110 киловолтвн напон и за повисок напон; 
19. Аеродроми за јавен сообраќај; 
20. Насипи за одбрана од поплави; 
21. Главни доводи за вода со пречник пого-

лем од 1 метар; 
22. Автопатишта и магистрални патишта; 
23. Железници и жичари за јавен сообраќају 
24. Пречистителни станици за отпадни води з а 

градовите со повеќе од 10.000 жители и 
25. Засолништа за зајакната заштита, за основ-

на заштита со капацитет од (50 и повеќе лица. 
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Член 39 
Со техничката контрола на инвестиционо-тех-

ничката документација особено се утврдува: дали 
постојат докази за стабилност на објектот и дали 
објектот е проектиран согласно со постојните тех-
нички прописи, нормативи и стандарди, дали се 
предвидени мерки за заштита од пожар, за заш-
тита на животот и здравјето на луѓето, сообраќа-
јот, опремата и соседните објекти, како и дали се 
преземени нужните мерки со кои ќе се спречи, од-
носно сведе на најмала мера штетата што инвести-
циониот објект ќе ја причини на човековата око-
лина и соседните објекти со своето постоење. 

Техничка контрола врши стручна организаци-
ја регистрирана за изработка на соодветен вид 
инвестиционо-техничка документација, што ја од-
редува инвеститорот. 

Работниците кои ќе вршат техничка контро-
ла на инвестиционо-техничката документација мо-
раат да бидат овластени дипломирани инженери 
од соодветната струка. 

Организацијата што ја изработила инвестицио-
но-техничката документација не може да ја врши 
техничката контрола утврдена со овој член. 

Организацијата по извршената техничка кон-
трола, со записник утврдува дали инвестиционо-
техничката документација ги исполнува условите 
од став 1 на овој член. 

Одобрение за градење не може да се издаде 
ако инвестиционо-техничката документација не ги 
исполнува пропишаните услови. 

IV. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕ,Д И ОДОБРЕНИЕ ЗА 
УПОТРЕБА НА ИЗГРАДЕНИОТ ИНВЕСТИ-

ЦИОНЕН ОБЈЕКТ 

Член 40 
За употреба на инвестициониот објект по не-

говото изградување се врши технички преглед за 
утврдување на неговата техничка исправност. 

Техничкиот преглед на инвестициониот објект 
опфаќа, според природата на инвестициониот об-
јект преглед на градежните работи, на инстала-
циите, на опремата и постројките. 

Член 41 
Со техничкиот преглед се утврдува дали ин-

вестициониот објект е изграден во согласност со 
инвестиционо-техничката документација за стабил-
носта на објектот, за безбедноста во поглед на 
пожар, поплава, безбедноста на животот и здрав-
јето на луѓето на сообраќајот и соседните објекти, 
и дали објектот е изграден во согласност со про-
писите, нормативите и стандардите, со условите 
утврдени со решението за локација за изградба на 
инвестициони објекти на определено земјиште и 
со решението за урбанистичка согласност на про-
ектот на градежниот дел на објектот, како и дали 
се преземени пропишаните мерки со кои ќе се 
спречи односно сведе на најмала мера штетата што 
инвестициониот објект со своето постоење, односно 
користење може да и ја нанесува на човековата 
околина. 

Член 42 
Техничкиот преглед го врши органот што го 

издал одобрението за градење, по барање на ин-
веститорот или изведувачот. 

Врз основа на записникот за извршениот тех-
нички преглед, органот од став 1 на овој член до-
несува решение за употреба на инвестициониот об-
јект. 

Решението за употреба на изградениот инвес-
тиционен објект може да се услови со претходно 
отстранување на објектите што се изградени како 
претходни или подготвителни работи. 

'Постапката за издавање на решение за упот-
реба е итна. 

Член 43 
Техничкиот преглед на изградениот инвести-

ционен објект органот од член 42 на овој закон го 
врши преку комисија што ја формира 

'Собранието на општината може вршењето на 
техничкиот преглед да го повери на организација 
на здружениот труд која е регистрирана за изра-
ботка на соодветен вид на техничка документа-
ција. 

Во комисијата за технички преглед се опреде-
лува лице кое ги исполнува условите пропишани 
со овој закон за изработка на инвестиционо-тех-
ничка документација за објекти за кои се врши 
технички преглед. 

Во комисијата за техни.чки преглед не може 
да се определи лице вработено ка ј инвеститорот, 
односно во организација која ја изработила инвес-
тиционо-техничката документација или била изве-
дувач на работите, лице кое вршело стручен над-
зор над изградбата на објектот, ниту лице кое 
врши надзор над примената на овој закон. 

Во комисијата за технички преглед како чле-
нови на комисијата учествуваат и претставници на 
органи и организации одредени со посебни пропи-
си, како и претставници на други заинтересирани 
органи и организации, ако тоа е потребно. 

Претставниците на овие организации по извр-
шениот увид составуваат писмен извештај со мис-
лење дали објектот, односно работите можат да се 
стават во употреба. 

Инвеститорот по исклучок може од органите и 
организациите наведени во став 5 на овој член да 
прибави писмено мислење и да го приложи кон 
барањето за технички преглед. 

Член 44 
Ако при техничкиот преглед се утврди дека не-

достатоците на изградениот инвестиционен објект 
не можат да се отстранат, односно дека претставу-
ваат опасност по стабилноста на објектот, по ж и -
вот или здравјето на луѓето, по сообраќајот или 
соседните објекти, органот надлежен за издавање 
на решение за употреба ќе донесе решение да се 
урне односно да се отстрани инвестициониот об-
јект. 

Член 45 
Против решението за употреба можат да изја-

ват жалба покрај инвеститорот и изведувачите на 
работите. 

Жалбата не го запира извршувањето на реше-
нието на првостепениот орган во случаите утвр-
дени со член 44 од овој закон. 

Член 46 
Трошоците за вршење на редовен технички 

преглед паѓаат на товар на инвеститорот. 
По исклучок, трошоците за вршење на допол-

нителен преглед паѓаат на товар на изведувачот, 
ако до тоа дошло по негова вина. 

Член 47 
На членовите на комисијата им се надоместу-

ваат патните, дневните трошоци и загубената зара-
ботувачка. 

Член 48 
Републичкиот комитет за енергетика, индустри-

ја и градежништво ќе донесе поблиски прописи 
за начинот на вршење технички прегледи. 

V. ИЗРАБОТКА НА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРА-
МА И НА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Член 49 
Изработката на инвестициона програма инвес-

титорот може да ја отстапи на организација на 
здружениот труд која е регистрирана за изработка 
на инвестициони програми за соодветен вид об-
јекти. 

Организација на здружениот труд може да се 
регистрира за изработка на инвестициони програ-
ми, ако за изработка на секој дел од инвестицио-
ната програма има вработено најмалку по две ов-
ластени лица со висока стручна подготовка од 
соодветна струка, односно насока. 
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Инвестициона програма може и без упис во 
судски регистар да изработува инвеститор за свои 
потреби, ако ги исполнува условите во поглед на 
стручните кадри од став 2 на овој член. 

Лицата кои учествуваат во 'изработката на ин-
вестиционата програма задолжително на истата се 
потпишуваат. 

Член 50 
Изработката на иивестиционо-техничката до-

кументација инвеститорот може да ја довери на 
организација што е регистрирана за изработка на 
таква документација. 

Организација на здружениот труд може да се 
регистрира за изработка на инвесшционо-технич-
ка документација ако освен пропишаните услови 
со општите прописи, има вработено најмалку по 
два овластени п р о е к т а н т за изработка на соод-
ветен вид инвестиционо-техничка документација од 
соодветната струка односно насока (архитектонска, 
градежна, електро, машинска, технолошка и др.). 

Член 51 
По исклучок од одредбите на член 50 став 1 од 

овој закон за помали и други објекти односно ра-
боти, инвестиционо-техничка документација може, 
без запишување во судски регистар, да изработува 
и инвеститор сам за свои потреби доколку ги ис-
полнува условите пропишани со овој закон. 

Како помали објекти во смисла на став 1 од 
овој член се сметаат објектите со вообичаени тех-
нички и конструктивни решенија, со наједностав-
ни статички системи на конструкцијата и со мож-
носта за примена на вообичаени едноставни мето-
ди на изведување за кои не се предвидуваат по-
себни мерки за заштита на луѓето, објектот, опре-
мата, како и на околните објекти и сообраќајот. 

Како други објекти односно работи, во смисла 
на став 1 од овој член, се смета се она што е не-
посредно сврзано со основните дејности на инвес-
титорот и технолошкиот процес во производството. 

Член 52 
Инвестиционо-техничка документација може 

да изработува и граѓанин за објект за свои потре-
би ако има за тоа соодветна стручна подготовка. 

Член .53 
Организацијата што изработува инвестиционо-

техничка документација е должна, при изработка-
та на таа документација: 

1) да се придржува кон одредбите на овој 
закон и прописите донесени врз основа на него, 
кон условите утврдени со решението за определе-
на локација, како и кон техничките прописи, нор-
мативите и стандардите, чија примена е задолжи-
телна при изработката на определен вид инвести-
пионо-техничка документација, како и кон други-
те прописи што се однесуваат за „изградбата и 
експлоатацијата на определен инвестиционен об-
јект, и да ги предвиди мерките пропишани за заш-
тита при работа, за заштита од пожар, за заштита 
на воздухот, водата и земјиштето од загадување, 
за заштита од воени разурнувања, од елементарни 
непогоди и други вонредни настани, како и други 
потребни мерки, 

2)' да применува рационални технички реше-
нија и да ги обезбеди основните економско-тех-
нички услови што ќе ги утврди инвеститорот со 
инвестиционата програма или на друг начин, 

3) да предвиди вградување на материјали, уре-
ди, постројки и опрема од соодветен квалитет, ка-
ко и нивно испитување, ако тоа е потребно, 

4) да предвиди мерки за заштита на инвести-
циониот објект што ќе се изгради на земјотресно 
или плавно подрачје или на земјиште склоно на 
лизгање, како и мерки што се од интерес за на-
родната одбрана и 

5) да изврши внатрешна контрола на исправ-
носта на техничките решенија, сметковната точ-
ност и потполноста на инвеетиционо-техничката 

документација и дали инвестиционо-техничката 
документација е изработена во согласност со од-
редбите на овој член. 

Организацијата што ја изработила инвестицио-
но-техничката документација потврдува дека ја 
извршила внатрешната контрола на таа докумен-
тација во смисла на одредбата од точка 5 на став 
1 од овој член. 

Одредбите од став 1 точки 1, 3 и 4 на овој член 
се однесуваат и на граѓанинот што изработува ин-
вестиционо-техничка документација во смисла на 
член 52 од овој закон. 

Член 54 
Обврските утврдени со член 53 од овој закон 

се однесуваат и за инвеститорот кога сам за свои 
потреби изработува инвестиционо-техничка доку-
ментација^ 

Член 55 
Инвестиционо-техничката документација треба 

да овозможи нормално и безбедно градење, корис-
тење и одржување на објектите, сообраќајниците и 
земјиштето. 

Инвестиционо-техничката документација оп-
фаќа еден или повеќе проекти во зависност од 
видот на објектот, и тоа: проект за технолошкиот 
процес, проект за градежниот дел, проект за ин-
сталациите, проект за монтажа на уредите и опре-
мата, проект за внатрешен и надворешен транспорт 
со можност за примена и користење на интеграл-
ниот транспорт, сообраќаен проект, проект за про-
тивпожарна заштита, проект за заштита при ра-
бота, проект за засолниште, а според природата 
на објектот и проект за заштита и унапредување 
на човековата околина, уредување на дворот, во-
доснабдувањето, испуштањето и пречистувањето на 
отпадните води, заштитата од воени дејства и 
друго. 

Проектите на објектите содржат: 
— список на прилози врз основа на кои е из-

вршено проектирањето и список на применетите 
технички прописи, нормативи и стандарди, 

— неопходна документација, и подлоги од 
претходно извршените истражувачки и други ра-
боти за изработка на проектите, 

— техничко образложение и технички опис на 
технолошкиот процес во наведената опрема и уре-
ди и нивните карактеристики, на градежниот дел, 
на инсталациите, на сите видови заштитни мерки 
и друго, 

— шеми на технолошкиот процес, со габарити-
те, ознаките и спецификацијата на опремата, 

— ситуации, цртежи, спецификации, предмери 
и пресметки со опис на работите, 

— неопходни пресметувања (статички, дина-
мички, хидраулични, хидролошки, енергетски, тер-
модинамички, за термички и звучни изолации и 
Друго), 

— подлоги, податоци и документација која ќе 
им овозможи на изведувачите на градежните и 
монтажните работи, добавувачите на уредите и 
опремата, да дадат понуди за преземање работи на 
изградбата на објектот, 

— цртежи и детали со опис за извршување на 
работите при градењето на објектот, 

— подлоги за документирање на изведените 
работи и сите измени и дополнувања на проектите 
за градење што се внесуваат во текот на градбата, 

— друга документација пропишана со општи и 
технички нормативи. 

Покрај деловите за содржината на инвести-
ционо-техничката документација утврдени со ста-
вовите 2 и 3 на овој член со договор помеѓу ин-
веститорот и проектантската организација, се ут-
врдуваат и други составни делови на содржината. 

Член 56 
Условите во поглед на стручната подготовка и 

работното искуство што мораат да ги имаат лица-
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та што изработуваат определен вид инвестиционо^ 
техничка документација, ги утврдува организаци-
јата на здружениот труд доколку со овој закон 
поинаку не е определено. 

Член 57 
Инвестиционо-техничка документација, однос-

но одделни проекти и делови од нив ги потпишу-
ваат овластени проектанти кои раководат со нив-
ната изработка и лицата кои учествуваат во из-
работката. 

Овластен проектант за изработка на инвести-
ционо-техничка документација може да биде лице 
кое има соодветна висока, виша или средна струч-
на подготовка, најмалку две години работно иску-
ство во струката, односно насоката и оценка за 
работната оспособеност од организацијата на здру-
жениот труд. 

Овластен проектант за дел од инвестиционо-
техничка документација што се однесува на ста-
билноста на објектот, може да биде лице кое по-
крај условите од став 2 на овој член има висока 
стручна подготовка, најмалку три години работно 
искуство во струката, односно насоката по дипло-
мирањето. 

Овластен проектант за одделни работи од став 
3 на овој член може да биде лице кое покрај усло-
вите од став 2 на овој член има виша стручна под-
готовка и 5 години работно искуство односно сред-
на стручна подготовка и 6 години работно иску-
ство во струката, односно насоката по дипломира-
њето. 

Одделните работи и делови на инвестиционо-
техничката документација за лицата — овластени 
п р о е к т а н т од ставовите 2, 3 и 4 на овој член ги 
определува основната организација на здружениот 
труд, 

Уверението за овластен проектант за изработ-
ка на инвестиционо-техничка документација го из-
дава републичкиот комитет за енергетика, инду-
стрија и -градежништво, врз основа на предлог на 
организацијата на здружениот труд во која лице-
то е вработено. 

Член 58 
Инвестиционо-техничка документација за об-

јектите односно работите од член 38 на овој закон 
можат да изработуваат лица што имаат висока 
стручна подготовка, најмалку 5 години поминати 
на работа во струката, односно насоката во која 
спаѓа изработката на инвестиционо-техничка до-
кументација и положен посебен стручен испит. 

Организација на здружениот труд може да се 
регистрира за изработка на инвестиционо-технич-
ка документација од став 1 на овој член, ако освен 
препишаните услови со општите прописи има вра-
ботено најмалку три овластени п р о е к т а н т за из-
работка на соодветен вид на инвестиционо-технич-
ка документација од соодветната струка, односно 
насока (архитектонска," градежна, електро, машин-
ска, технолошка и др.) со работно искуство повеќе 
од 5 години. 

Член 59 
Посебниот стручен испит се полага во соод-

ветна високообразовна организација — факултет 
(градежен, архитектонски, електротехничко ма-
шински, технолошки и други) пред комисија од 5 
члена, составена од научни и стручни работници. 

Член 60 
Посебниот стручен испит од член 58 на овој 

закон се полага според програмите што ги доне-
сува Самозшравната интересна заедница за насо-
чено образование. 

Трошоците за полагање на посебниот стручен 
испит ги поднесува работната организација која го 
упатува кандидатот за полагање на испит. 

Со посебниот стручен испит се проверува стек-
натото работно искуство и познавањето на општи-
те и техничките прописи за проектирање и из-
градба на инвестиционите објекти и делови на овие 

-објекти. 

Член 61 
За помали и други работи инвеститорот сам за 

свои потреби може, без запишување во регистарот, 
да изработува инвестиционо-техничка документа-
ција под услов да има вработено на јмалку две 
стручни лица со висока, виша или средна стручна 
подготовка од струката, односно насоката во која 
спаѓа изработката на инвестиционо-техничката до-
кументација. Лицето со висока стручна подготовка 
треба да има најмалку две години работно иску-
ство во струката, лицето со виша стручна подго-
товка 4 години и со средна стручна подготовка 
на јмалку 6 години работно искуство. 

Член 62 
'Инвеститорот може да распише конкурс за 

идејно решение на инвестициониот објект. 
На конкурсот што ќе го распише инвеститорот 

за идејно решение на инвестиционите објекти мо-
ж е да учествува секое лице, без оглед на неговата 
стручна подготовка. 

Член 63 
Инвеститорот и организацијата на која и се 

отстапува изработката на инвестиционата програма 
односно инвестиционо-техничката документација 
склучуваат писмен договор, во кој ги утврдуваат 
своите меѓусебни права и обврски. 

Ако изработката на инвестиционо-техничка до-
кументација се отстапува заедно со изградбата на 
инвестициониот објект со договорот за изградба на 
инвестиционите објекти може да се опфати и из-
работката на документацијата, во кој посебно е 
искажан износот на средствата за градење, а по-
себно за изработка на документацијата. 

Член 64 
За недостатоците и неправилностите во инвес-

тиционата програма односно во инвестиционо-тех-
ничката документација, организацијата што ја из-
работила таа програма, односно документација е 
должна на инвеститорот да му ја надомести ште-
тата, ако до тие недостатоци односно неправилнос-
ти дошло по нејзина вина. 

Одредбите од став 1 на овој член соодветно се 
применуваат и на изработката на документациите 
што се сметаат како претходни или подготвителни 
работи за изработка на инвестиционо-техничка до-
кументација врз основа на која се гради инвести-
циониот објект (документација за геомеханичките 
истражувања, за квалитетот на материјалот, кон-
струкциите и др.). 

VI. ИЗРАБОТКА НА ПРОЕ,КТИ ЗА СТАНБЕНИ И 
СТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ВО СОПСТВЕНОСТ 

НА ГРАЃАНИ 
Член 65 

Изработка на проекти на станбени и стопански 
објекти во сопственост на граѓани може да врши 
организација на здружениот труд која покрај оп-
штите услови утврдени со закон има на јмалку едно 
овластено лице за изработка на соодветен вид на 
проекти' (градежни, машински, електро и др.). 

Член бб 
Изработка на проекти за станбени и стопански 

објекти во сопственост на граѓани можат да вршат 
и работни луѓе кои со личен труд, самостојно во 
вид на занимање вршат професионална дејност, 
ако покрај општите услови ги исполнуваат и след-
ниве услови: 

1. Да имаат најмалку средна стручна подготов-
ка за струката во која спаѓа изработката на про-
екти за соодветниот вид објекти и овластување за 
проектирање и најмалку 6 години работно искуство 
во струката, а за лицата со виша и висока стручна 
подготовка на јмалку 4 односно 2 години работно 
искуство и овластување за проектирање; 

2. Да не се во работен однос и да не врш^т 
друга самостојна дејност и 

3. Со правосилна судска одлука да не им е 
забрането вршењето на оваа дејност. 
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Член 67 
Одобрението за вршење на дејност од член бб 

на овој закон го издава општинскиот орган на 
управата -надлежен за работите на градежништво-
то на чие подрачје лицето има живеалиште. 

Член 68 
За вршење на дејноста од член бб на овој за -

кон може да се користи дополнителен труд на 
три лица. 

Член 69 
Доколку се утврди дека дејноста се врши 

спротивно на условите пропишани со овој закон, 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на градежништвото ќе донесе решение за за-
брана на вршење на дејноста од член бб на овој 
закон. 

VII. ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

Член 70 
Градењето на инвестиционен објект може да се 

отстапи само на организација на здружениот труд 
регистрирана за вршење на дејноста во која спаѓа 
градењето на таков објект, односно на друга орга-
низација која со договор обезбедила деловна со-
работка со организација регистрирана за вршење 
на таа дејност. 

На организација регистрирана за одредена деј-
ност (градење или друго) можат да и се преотста-
пат, заедно со работите од нејзината дејност, и 
работите од други дејности (градежно-занаетчис-
ки, инсталатерски и слично), ако од вкупниот обем 
на работите што ги презема најмалку 300/о спа-
ѓаат во дејноста, односно видот на работите за 
кои е регистрирана. 

Ако одредениот вид на работа од друга деј-
ност е застапена со повеќе од 10% во вкупните 
работи, тогаш организацијата што ги презела тие 
работи е должна со претходен договор или со вос-
поставена долгорочна соработка да го уреди заед-
ничкото учество за извршување на овој вид ра-
бота. 

Организацијата на здружениот труд од став 1 
на овој член може да се регистрира за градење 
на инвестициони објекти ако има најмалку три 
стручни лица од соодветна дејност со висока, ви-
ша или средна стручна подготовка, од кои едно со 
овластување и најмалку пет години работно иску-
ство. 

Инвеститорот и организацијата на која и се 
отстапува изградбата на инвестициониот објект се 
должни да склучат писмен договор. 

Договорот што не е склучен во писмена фор-
ма нема правно дејство. 

Договорот од став 5 на овој член, покрај ос-
новните елементи според природата на работата, 
содржи и одредби за рокот за изведување на ра-
ботите што се предмет на договор, за гарантните 
рокови, за квалитетот на изведбените работи и 
за договорената казна. 

Гарантен рок за градежните и градежно-зана-
етчиските работи и инсталациите не може да биде 
помал од две години. Во овој рок изведувачот е 
должен на свој трошок да ги отстрани недоста-
тоците што настанале поради неквалитетна изра-
ботка или неквалитетен материјал. 

Член 71 
(Инвеститорот може без запишување во суд-

ски регистар да гради инвестиционен објект, од-
носно да изведува одделни работи сам за своите 
потреби ако претсметковната вредност не е пого-
лема од 15.000.000 динари и ако има најмалку две 
стручни лица со висока, виша или средна струч-
на подготовка од струката, односно насоката во 
која спаѓа инвестициониот објект, односно работа-
та. Стручното лице со висока стручна подготовка 
е должно да има најмалку две години поминато 

на работа во струката, а стручното лице со виша 
и средна стручна подготовка најмалку четири од-
носно шест години поминати на работа во стру-
ката. 

Член 72 
Со договорот од член 70 на овој закон цената 

се утврдува за вредноста на целиот инвестиционен 
објект или за дел кој претставува економско-тех-
ничка целина и како таков може самостојно да 
се користи, или за единица мера на изграден об-
јект (должински метар на објект, квадратен ме-
тар на површина на објект, кубен метар на изгра-
ден простор на објект и сл.). 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој 
член цената може да се утврди и за единица 
мера на одделни видови работи. 

Член 73 
Цените утврдени со договорот не можат да се 

менуваат. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член инвеститорот, односно изведувачката орга-
низација може да бара менување на договорените 
цени само во случај на вонредни настани кои не 
можат да се предвидат во времето на склучува-
њето на договорот, или поради зголемување од-
носно намалување на соодветните цени на пазарот. 

Како вонреден настан од став 2 на овој член 
се сметаат особено: 

1) настани од виша сила .(1ШКО поплава, зем-
јотрес и сл.). 

2) мерките пропишани од надлежните органи 
кои непосредно влијаат врз висината на догово-
рените цени за работите што се предмет на дого-
ворот. 

3) промените на условите за изведување на ра-
ботите (во земја или вода), кои според вообичае-
ните методи не можеле да се предвидат при из-
работката на инвестиционо-техничката документа-
ција. 

4) исклучително голем скок или пад на це-
ните на пазарот. 

Со договорот можат да се предвидат и други 
случаи, покрај оние од став 2 на овој член, како 
и други услови под кои може да се бара измена 
на договорените цени. 

Инвеститорот, односно изведувачката органи-
зација не може да бара измена на договорената 
цена поради вонредни настани што настапиле по 
истекот на рокот за исполнување на неговите од-
носно нејзините обврски определени со договорот, 
освен ако другата страна е одговорна за продол-
жување на исполнувањето на договорената обврска. 

Член 74 
Условите во поглед на стручната подготовка 

и работно искуство што мораат да ги - имаат ли-
цата што раководат со градењето на одделни ви-
дови објекти или што раководат со изведувањето 
на одделни видови работи на такви објекти, ги 
утврдуваат организациите на здружениот труд, до-
колку со овој закон поинаку не е определено. 

Лицата што раководат со градењето ги опре-
делува со решение организацијата на здружениот 
труд што го гради објектот. 

Член 75 
Лицето кое раководи со градењето или врши 

стручен надзор мора да има висока стручна под-
готовка и 2 години работно искуство, виша струч-
на подготовка и 4 години работно искуство, сред-
на стручна подготовка и 6 години работно искуст-
во во струката, односно насоката. 

Работите за раководење и вршење на стручен 
надзор, според стручната подготовка, за лицата 
од став 1 на овој член ги определува организаци-
јата на здружен труд. 

Уверение за овластувањето за вршење на ра-
ботите од став 1 на овој член го издава Републич-
киот комитет за енергетика, индустрија и градеж-
ништво. 
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Член 76 
За објектите односно работите од член 38 на 

овој закон лицата кои раководат со градењето на 
објектот, односно изведувањето на работите и ли-
цата кои вршат стручен надзор мораат да имаат 
5 години работно искуство во струката, односно 
насоката по дипломирањето и положен посебен 
стручен испит. 

Член 77 
Посебниот стручен испит од член 76 на овој 

закон се полага според програмата што ја доне-
сува самоуправната интересна заедница за насо-
чено образование. 

Трошоците за полагање на посебниот стручен 
испит ги поднесува организацијата која го упату-
ва кандидатот за полагање на испит. 

(Co посебниот стручен испит се проверува стек-
натото работно искуство и познавањето на општите 
и техничките прописи за проектирање и изград-
ба на инвестиционите објекти и делови од овие 
објекти. 

Член 78 
Посебниот стручен испит се полага во соод-

ветна високообразовна организација — факултет 
(Градежен, Архитектонски, Електротехничко Ма-
шински, Технолошки и др.) пред комисија од пет 
члена, составена од научни и стручни работници. 

Член 79 
Отстапувањето на изградбата на инвестицио-

нен објект се врши по пат на конкурс (јавно над-
давање), по пат на собирање понуди со претходно 
одржување конкурс за подобност, или по пат на 
непосредна спогодба. 

Со непосредна спогодба може да се отстапи 
градење на објекти или изведување на одделни 
работи на објект: 

1. Ако пресметковната вредност на градењето 
на објектот не преминува '2D.000.000 динари, од-
носно ако вредноста на одделни работи не преми-
нува 2.000.000 динари сметано по цени на граде-
њето од 1980 година, а за објекти од интерес за 
општонародната одбрана што ги утврдува надлеж-
ниот републички односно општински орган; 

2. Ако се во прашање итни интервенции по 
настапување на елементарни непогоди, земјотре-
си, пожари или други непредвидени настани, за-
ради непосредно отстранување на штетните пос-
ледици од тие непогоди или настани и изведува-
ње на работи во вонредни околности или пред не-
посредна воена1 опасност; 

3. Ако ни по повторно јавно наддавање, однос-
но собирање на понуди не може да се изврши из-
бор на најповолните понудувачи. 

Износите од став 2 точка 1 на овој член ќе се 
ревалоризираат на крајот на секоја година врз 
основа на индексот на цените на градењето што 
ги објавува сојузниот орган надлежен за рабо-
тите на статистиката. 

Со непосредна спогодба може да се отстапи 
изградба на станбени објекти или работи во стан-
бената изградба во согласност со општествен дого-
вор или самоуправна спогодба. 

Член 80 
Јавното наддавање се врши по пат на пону-

ди кои учесниците ги поднесуваат писмено врз 
основа на конкурс објавен во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" или во 
дневниот печат. 

Јавното наддавање односно конкурсот за по-
добност може да се изврши ако навреме се под-
несени најмалку 3 понуди односно пријави. 

Изградбата на инвестициониот објект и се от-
стапува на организацијата чија понуда на конкур-
сот е најповолна, ако во условите на конкурсот 
поинаку не е определено. 

Како најповолна понуда се смета понудата 
која е најповолна во поглед на условите на кон-
курсот. 

Инвеститорот е одговорен за правилното спро-
ведување на конкурсот. 

Инвеститорот е должен во актот за прифаќа-
ње на понудата да ги наведе причините поради 
кои таа понуда ја оценил како најповолна и тој 
акт да им го достави на сите учесници во јавното 
наддавање односно во собирањето н а понуди во 
рок определен со конкурсот. 

Учесниците во конкурсот што се оштетени со 
неправилната постапка имаат право на надомес-
ток на штетата од инвеститорот. 

Член 81 
Во огласот за одржување на конкурсот (јав-

но наддавање), односно при собирањето на пону-
ди со претходно одржување на конкурсот за по-
добност, инвеститорот е должен особено да наведе 
кои работи и под кои услови се отстапува, местото 
на изведувањето на тие работи, ориентационата 
вредност на тие работи, рокот за нивното изведу-
вање, рокот за поднесување на понудите, рокот во 
кој ќе ги извести учесниците' за тоа дали и која 
од понудите поднесени во постапката за јавно 
наддавање односно собирање на понуди ја при-
фатил. 

Член 8)2 
Условите за отстапување на изградбата на ин-

вестиционен објект односно на изведувањето на 
одделни работи по пат на конкурс (јавно надда-
вање) или по пат на собирање понуди, ги утврду-
ва инвеститорот. 

При утврдувањето на условите од став 1 на 
овој член, инвеститорот е должен да им обезбеди 
рамноправно учество во конкурсот (јавно надда-
вање) односно на конкурсот за подобност на сите 
изведувачки организации регистрирани за врше-
ње на дејноста во која спаѓаат работите што се 
предмет на наддавањето. 

Член 83 
Инвеститорот утврдува дали конкурсот (јавно 

наддавање) односно собирање на понуди успеало. 
Се смета дека конкурсот (јавно наддавање) од-

носно собирањето на понуди не успеало ако ни-
една понуда поднесена на јавното наддавање од-
носно во собирањето на понуди не ги исполнила 
условите што согласно со конкурсот ги поставил 
инвеститорот. 

Ако конкурсот (јавното наддавање) односно 
собирањето на понуди не успеало, инвеститорот 
е должен за тоа да ги извести учесниците во јав-
ното наддавање односно во собирањето на понуди, 
во рокот определен со конкурсот. 

Член 84 
Инвеститорот може, наместо отстапување на 

изградбата на инвестиционен објект по пат на кон-
курс, изградбата на инвестициониот објект да ја 
отстапи по пат на собирање понуди, ако претходно 
одржал конкурс за подобноста на изведувачите за 
изградба на тој инвестиционен објект. 

Конкурсот за оценка на подобноста на изве-
дувачките организации го распишува инвестито-
рот и го објавува во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија" или во днев-
ниот печат. 

Писмени понуди можат да се собираат само 
од учесниците на конкурсот за подобност што со 
одлуката на инвеститорот се прогласени како по-
добни за изведување на работите што се отста-
пуваатл 

Член 85 
Републичкиот комитет за енергетика, индус-

трија и градежништво ќе донесе поблиски про-
писи за начинот и постапката за отстапување по 
пат на јавно наддавање и по пат на собирање 
на понуди врз основа на конкурс за подобност. 

Член 86 
Организацијата што го гради инвестициониот 

објект е должна; 
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1) да ги изведува работите според важечките 
технички прописи, нормативите и задолжителните 
стандарди што важат за градење на односниот 
вид инвестиционен објект, 

2) да вградува материјал кој одговара на про-
пишаните стандарди, ^ односно кој е снабден со 
доказ за квалитетот издаден од страна на струч-
на организација регистрирана за дејност на испи-
тување на тој материјал, 

3) навреме да преземе мерки за сигурност на 
инвестициониот објект и работите, на опремата и 
материјалот, на работниците, минувачите, сообра-
ќајот и соседните објекти, 

- 4) да се придржува кон инвестиционо-технич-
ката документација врз основа на која е издадено 
одобрение за градење, 

61) со внатрешна контрола да обезбеди рабо-
тите да се изведуваат во согласност со одредбите 
од точка 1 до 4 на овој член и 

6) да го извести надлежниот орган за градеж-
ништво или рударство доколку во текот на град-
бата утврди дека има појави на минерални суро-
вини, а за археолошките наоди надлежниот завод 
за заштита на спомениците на културата. 

Член 87 
Ако организацијата што го гради инвестици-

ониот објект утврди недостатоци во инвестиционо-
техничката документација по која го гради ин-
вестициониот објект, таа е должна за тие недос-
татоци навреме да го предупреди инвеститорот. 

Ако инвеститорот не ги отстрани недостатоци-
те за кои е предупреден, организацијата што го 
гради објектот е должна за тие недостатоци да го 
извести органот на управата што го издал одоб-
рението за градење. Доколку тие недостатоци се 
во спротивност со важечките прописи, и ако тие 
недостатоци ја загрозуваат сигурноста на објек-
тот и животите и здравјето на луѓето, сообраќа-
јот или соседните објекти, таа е должна и да го 
запре натамошното изведување на работите и да 
преземе мерки за отстранување на тие недоста-
тоци. 

Член 88 
Организацијата што го гради инвестициониот 

објект односно ги изведува инвестиционите рабо-
ти е должна да води градежна книга и градежен 
дневник. 

Во градежната книга се внесуваат извршените 
работи по позиции и фази на градењето, а во гра-
дежниот дневник податоците за околностите и ус-
ловите под кои се изведуваат' работите. 

Претседателот на Републичкиот комитет за 
енергетика, индустрија и градежништво ќе го про-
пише начинот на. водење на градежната книга и 
градежниот дневник. 

Член 89 
За стручните работи во проектирањето, граде-

њето и стручниот надзор во извршувањето на ин-
вестиционата изградба, инвеститорот е должен да 
има соодветни стручни работници, кои ги испол-
нуваат условите од членовите 57, 58, 75 и 76 на 
овој закон, или овие стручни работи може да ги 
довери на соодветната организација на здружениот 
труд регистрирана за вршење на такви видови на 
работи. 

Организација на здружениот труд може да се 
регистрира за вршење стручен надзор над изград-
бата, вршење на дејноста консултирани во проек-
тирањето и изградбата, ако има соодветен број на 
стручни работници кои ги исполнуваат условите 
од членовите 49, 61, член 70 став 4 член 76 на 
овој закон. 

Со писмен договор меѓу инвеститорот и изве-
дувачката организација се определува дали,, под 
кои услови и на кој начин ќе се врши стручен 
надзор над градењето на инвестициониот објект, 
односно над изведувањето на одделни работи на 
тој објект, 

Член 90 
Инвеститорот е должен да врши постојан стру-

чен надзор над изградбата на особено сложени и 
специфични инвестициони објекти наведени во 
член 38 на овој закон. 

Член 91 
Инвеститорот и организацијата што го изгра-

дила инвестициониот објект, односно што извела 
определени работи на инвестициониот објект се 
должни, во рок од 60 дена од денот на приемот 
на решението за употреба на инвестициониот об-
јект, да извршат примопредавање и конечна прес-
метка на изградениот инвестиционен објект, однос-
но работите на неговата изградба, ако со догово-
рот поинаку не е предвидено. 

Член 92 
Инвеститорот може на една организација ре-

гистрирана за дејноста инженеринг да и довери 
извршување на сите работи во врска со изград-
бата на инвестициониот објект. 

Работи кои спаѓаат во дејноста инженеринг се: 
1. Извршување на работите кои во смисла на 

овој закон се сметаат за претходни работи; 
2. Изработка на инвестиционата програма; 
3. Изработка на инвестиционо-техничката до-

кументаци ј а; 
4. Изведување на работите кои во смисла на 

овој закон се сметаат за подготвителни работи; 
5. Изведување на градежните и градежно-за-

наетчиските работи; 
6. Набавка, вградување и монтажа на уреди, 

постројки, инсталации и опрема, кои служат на на-
мената на инвестиционите вложувања и за вршење 
на оите дејства за воспоставување на технолош-
киот процес; 

7. Оспособување на кадрите потребни за екс-
плоатација на инвестициониот објект и 

8. Извршување на други работи во врска со 
изградбата и предавањето на користење на инвес-
тициониот објект. 

Член 93 
Организација на здружениот труд може да се 

регистрира како инженеринг-организација, ако во 
актот за основањето е одредено кои видови на об-
јекти ќе ги гради според системот на инженеринг, 
како и кои видови на работи и дејства непосредно 
ќе ги врши, и ако извршува сама најмалку 30% 
од износот на чинењето на работите. 

Член 94 
Организацијата што врши инженеринг-дејност 

е должна, во смисла на член 64 и член 70 став 7 
од овој закон, на инвеститорот да му ги надомести 
штетите за недостатоците и неправилностите што 
ги има изградениот, објект и до кои дошло по неј-
зина вина. 

Член 95 
Организациите на здружениот труд можат, во 

рамките на своето работење, да изградуваат инвес-
тициони објекти и за пазарот. 

На организациите на здружениот труд кои гра-
дат за пазарот станови и станбени згради со прид-
ружни објекти (за трговија, угостителство, занает-
чиски дејности и други услужни дејности) не се 
применуваат одредбите од член 13, член 14 став 2 
и член 16 на овој закон, ниту одредбите од глава 
IX на овој закон. 

VIII. ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА ИНВЕС-
ТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ ВО' З Е М Ј О Т Р Е С И 

ПОДРАЧЈА 

Член 96 
За изработка на инвести^ционо-техничка доку-

ментација и при изградбата на инвестициони об-
јекти во земјотресни подрачја се применуваат па-
раметрите што се утврдени: со картата за земјо-
треената реонизација на Републиката, со картите 
на деталната земјотреси^ реонизација (микрозем-
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јотресни карти) на подрачјето, односно на населе-
ните места, сеизмолошките и инженерско-сеизмо-
лошките истражувања на одделни локации, како и 
техничките прописи за градење на земјотресни 
подрачја. 

Член 97 
Под земјотресно подрачја се сметаат подрачја-

та со земјотреси јачина од VII, VIII и IX степени 
според скалата на (Меркали-Канкани-Зиберг) уста-
новена ,со картите од член 96 на овој закон. 

Член 98 
За градовите и урбанизираните поголем,и на-

селени места што се наоѓаат на подрачјата со зем-
ј о т р е с и јачина од VII, VIII и IX степени устано-
вени со картата на земјотресната реонизација на 
Републиката, општините се должни да изработат 
микроземјотреони карти во рок од 5 години од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 99 
За одделни објекти од член 38 на овој закон 

со посложени конструктивни системи и што се од 
посебно значење, што се градат на земјотресно 
подрачје со земјотресна јачина од VIII и IX сте-
пени пред изготвувањето на инвестиционо-технич-
ката документација, инвеститорите се должни да 
изработат микроземјотресна карта за делот на зем-
јиштето каде што ќе се гради објектот, ако тоа 
земјиште не е опфатено со картите предвидени со 
член 96 на овој закон. За објектите ка ј кои ури-
вањето или оштетувањето би можело да предизви-
ка тешки последици за околината, животот и 
здравјето на луѓето и големи штети на стопан-
ството (високи брани, нуклеарни објекти, резервоа-
ри со содржина опасна по околината и луѓето, 
металуршки високи печки и слични објекти), ин-
веститорите се должни со посебни сеизмолошки и 
инженерско-сеизмолошки истражувачки работи да 
обезбедат што посигурни параметри и критериуми 
за современо проектирање на земјотресно отпорни 
објекти. 

Член 100 
За објектите за јавна намена (училишта, бол-

ници, објекти за културно-забавни, спортски и 
други јавни собири и поголеми објекти од 1.000 м2 

за угостителска трговска намена) и брани од член 
38 точка 1, кои се проектирани и изградени без 
примена на нормативи за обезбедување од земјо-
трес, а се на подрачја со земјотресно јачина од 
IX степени, во рок од 3 години од влегувањето во 
сила на овој закон треба со посебна техничка до-
кументација да се оцени нивната земјотресна от-
порност, односно да се одреди коефициентот на 
сигурност против нивното уривање. 

Ако коефициентот на сигурност е помал од 
1,15, инвеститорите односно корисниците се долж-
ни да извршат зајакнување на објектот, согласно 
со важечките технички прописи, во рок од 10 го-
дини од влегувањето во сила на овој закон, или да 
извршат негова пренамена со која може да се 
отстрани непосредната опасност по животот на лу-
ѓето. 

Ако инвеститорите, односно корисниците не 
постапат во согласност со претходниот став, над-
лежната техничка инспекција ќе донесе решение 
за забрана, односно пренамена на употребата на 
објектот. 

Член 101 
Републичкиот комитет за енергетика, индустри-

ја и градежништво ја одобрува картата за земјо-
т р е с и реонизација на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, ги одобрува и деталните односно 
микроземјотресните карти изработени за градови 
и одделни подрачја во општините, како и добие-
ните параметри со посебните истражувања, што ќе 
се применуваат во проектирањето. 

Член 102 
За изградба на инвестициони објекти на гра-

ѓаните на земјотресно подрачја се применуваат 
техничките прописи што се однесуваат на изград-
бата на општествените инвестициони објекти. 

Со техничките прописи ќе се одредат и објек-
тите за кои при проектирањето ќе се земат пара-
метри за поголема земјотресна отпорност и објекти 
за кои нема да се применуваат овие технички 
прописи. 

IX. СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНИТЕ ОБЈЕКТИ 

Член 103 
Како доказ за обезбедување средства за фи-

нансирање на изградбата на инвестициони објек-
ти, според одредбите на член 27 точка 9 од овој 
закон, доколку со друг закон поинаку не е опреде-
лено, се сметаат: 

1. За средствата што инвеститорот сам ги из-
двоил на посебна сметка ка ј СОК — потврда од 
Службата на општественото книговодство и из ја-
ва од инвеститорот дека издвоените средства ќе ги 
користи само за изградба на инвестициониот об-
јект за кој се издвоени тие средства; 

2. За средствата што инвеститорот ќе ги обез-
беди од сопствени извори, доколку не ги издвоил 
на посебна сметка во смисла на точка 1 од овој 
член — доказ дека пред почетокот на градење на 
објектот инвеститорот ќе располага со средства за 
финансирање на објектот или дека тие средства 
ќе ги обезбеди во согласност со динамиката на гра-
дењето на објектот, и со пресметка на сопственото 
учество за финансирање на инвестициониот објект. 

За средствата што инвеститорот ги обезбедува 
од сопствени или други извори над износот на за-
должително сопствено учество — доказ дека ин-
веститорот тие средства ќе ги обезбеди во соглас-
ност со динамиката на градење на објектот и га-
ранција на банката дека на инвеститорот ќе му 
даде наменски кредит во висина на тие средства, 
ако инвеститорот навремено не ги обезбеди; 

3. За средствата што инвеститорот ги обезбе-
дува со здружување со други организации на 
здружениот труд или други организации и заед^, 
ници врз основа на самоуправната спогодба за 
здружување средствата и општествен договор 
за здружување на средствата, а се утврдуваат како 
и по точката 2 од овој член — доказ, самоуправна 
спогодба, односно општествен договор; 

4. За средствата што се обезбедуваат по пат 
на кредит во земјата (финансиски и стоковни) — 
договор за кредит; 

5. За средствата што се обезбедуваат по пат 
на кредит од странство (финансиски или стоков-
ни) — договор за кредит. До склучувањето договор 
за кредит со кредиторот од странство, како доказ 
за обезбедување на средства инвеститорот е дол-
жен да обезбеди гаранција од банката на стран-
скиот кредит; 

6. За средствата што ги обезбедуваат општини-
те, републиката и самоуправните интересни заед-
ници — програма, закон, односно одлуки на са-
моуправните интересни заедници; 

7. За средствата што се обезбедуваат по пат на 
самопридонес и за работите кои се обезбедуваат со 
доброволна работна акција — одлука од надлеж-
ниот орган за распишување на самопридонес или 
извод од финансискиот план, одлука од организа-
торот на доброволната работна акција; 

8. За вредноста на работите што ќе ги изве-
дува Југословенската народна армија без надо-
мест — потврда од надлежниот воен орган за тоа 
дека работите ќе бидат изведени без надомест; 

9. За средствата на странски лица кои се вло-
жуваат во домашна организација на здружениот 
труд — договор за заедничкото вложување склу-
чен меѓу странските лица и домашната органи-
зација, 
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Службата на општественото книговодство е дол-
жна на инвеститорот, по негово барање, да му из-
даде потврда за обезбедување на средства за фи-
нансирање на изградбата на објектот кога тој ќе 
ги поднесе соодветните докази од став 1 на овој 
член. 

Член ,104 
Не се смета како доказ за обезбедување сред-

ства во смисла на член 103 став 1 точка 4 од овој 
закон договорот за кредит склучен со изведувачот 
на инвестиционите работи ако изведувачот во вре-
ме на склучувањето на договорот има неисплатени 
обврски по судски одлуки и други основи за на-
плата, како и спрема општествената заедница. 

Доколку поради необезбедени средства за фи-
нансирање на изградбата на инвестициониот објект 
или необезбедени средства за финансирање на ут-
врдените пречекорувања се донесе решение за со-
пирање на изградбата на инвестициониот објект 
во смисла на член 111 став 1 точка 4 од овој за-
кон, инвеститорот е должен во рок од 30 дена, сме-
тано од денот на приемот на решението, да и дос-
тави на Службата на општественото книговодство 
соодветен преглед на ненамирените обврски кон 
доверителите што произлегуваат од веќе изврше-
ните до таа дата работи на изградбата на објектот. 
Во прегледот особено треба да се истакнат подато-
ците за називот и местото на доверителите, бројот 
на неговата жиро-сметка и висината на ненами-
рената обврска. 

Член 105 
Инвеститорот е должен писмено да ја извести 

Службата на општественото книговодство за за-
почнување со градењето на објектот, односно за 
изведување на работите, заради проверување дали 
нема промени во начинот на обезбедување на сред-
ствата за финансирање на изградбата на објектот 
односно за изведување на работите според одред-
бите од членовите 103 ,и 104 на овој закон, и тоа 
најдоцна петнаесет дена пред денот на започнува-
њето на градењето на објектот, односно изведува-
њето на работите. 

Член 106 
Инвеститорот и организацијата на која и се 

отстапува изградбата, како и банката односно дру-
гиот давач на кредитот, кои од своите или други 
средства му дале на инвеститорот кредит за ф и -
нансирање на изградбата на инвестициониот објект, 
се должни да ја утврдат вредноста на пречекору-
вањата во текот на изведувањето на договорените 
работи за изградба на тој објект, и тоа најмалку 
еднаш годишно. 

При утврдувањето на пречекорувањата според 
став 1 на овој член, ќе се земе предвид и вред-
носта на работите за чие изведување инвеститорот 
не склучил договор, заради утврдување на ф а к -
тичката вредност за финансирање на изградбата 
на целиот инвестиционен објект, односно негов 
дел. 

За пречекорувањата утврдени според ставовите 
1 и 2 на овој член, инвеститорот е должен да ја 
извести Службата на општественото книговодство 
во рок од 10 дена од денот кога се утврдени тие 
пречекорувања. 

Ако во текот на годината немало пречекору-
вање, инвеститорот е должен за тоа писмено да ја 
извести Службата на општественото книговодство 
до крајот на февруари следната година. 

З а од,носите настанати во врска со пречекору-
вањата утврдени според став 1 на овој член, ин-
веститорот и другите договорачи склучуваат дого-
вор (член 70 на овој закон). 

Член 107 
Доказите за обезбедените средства за финан-

сирање на пречекорувањата, инвеститорот е дол-
жен да ги достави на Службата на општестве-
ното книговодство во рок од 90 дена од денот на 
утврденото пречекорување на пресметковната 
вредност на инвестициониот објект. 

Ако пречекорувањата, утврдени според член 
106 ставови 1 и 2 на овој закон претставуваат пре-
чекорувања и во однос на вкупниот износ на сред-
ствата предвидени за изградба на целиот инвести-
ционен објект, односно негов дел, инвеститорот е 
должен да обезбеди средства за финансирање на 
работите за чие изведување не се склучени дого-
вори, на начинот определен во член 103 на овој 
закон, и во висина на вредноста на пречекорува-
њата која не е обезбедена според став 1 на овој 
член, како и да и поднесе на Службата на оп-
штественото книговодство докази за обезбедување-
то на тие средства. 

Член 108 
Службата на општественото книговодство може, 

по налог на инвеститорот, да изврши исплата ко-
ја се однесува на инвестициониот објект само ако 
средствата за финансирање на изградбата на тој 
инвестиционен објект се обезбедени на начин про-
пишан во член 103 на овој закон, до висината на 
обезбедените средства. 

Член 109 
Одредбите од глава IX на овој закон важат и 

за финансирањето на набавката на уреди, построј-
ки, опрема и елементи за конструкциите што се 
изградуваат по порачка. 

X. Н А Д З О Р 

Член НО 
Надзор над работата на инвеститорите и на 

другите учесници во изградбата на инвестициони 
објекти, вклучувајќи ја и изградбата на инвести-
циони објекти за пазарот, во поглед на примената 
на одредбите на овој закон и на прописите доне-
сени врз основа на него, како и на другите тех-
нички прописи и стандарди, вршат органите над-
лежни за работата на соодветните инспекции (гра-
дежна, урбанистичка, електроенергетска, за пар-
ните котли и садови под притисок, рударска, во-
достопанска, за народна одбрана и други), ако со 
посебни прописи поинаку не е определено. 

Член 111 
Органите на тех,ничката инспекција имаат 

право: 
1. Да наредат неправилностите што ќе ги ут-

врдат да се отстранат во рокот што ќе го опре-
делат; 

2. Да наредат да се запре натамошното граде-
ње на инвестициониот објект, ако: 

а) инвестициониот објект се гради без одобре-
ние за градба, 

б) градењето на инвестициониот објект не се 
врши според инвестициано-техничката документа-
ција врз основа на која е издадено одобрението за 
градење, 

в) не се отстранат утврдените неправилности 
во рокот од точка 1 на овој член; 

3. Да наредат инвестициониот објект или негов 
дел да се урне, односно отстрани и да се воспос-
тави поранешна состојба, без оглед на тоа дали е 
или не е прибавено одобрение за градење на тој 
објект, ако утврдат недостатоци или неправилности 
во градењето поради кои постои опасност по ста-
билноста на објектот, безбедноста на објектот од 
пожар и безбедноста на животот или здравјето на 
луѓето, сообраќајот, соседните објекти и дека ја 
загрозува човековата околина, и ако тие недоста-
тоци и неправилности не можат да се отстранат; 

4. Органот на техничката инспекција е дол-
жен, по барање од Службата на општественото 
книговодство, да го запре натамошното градење 
ако инвеститорот не обезбедил средства за финан-
сирање на изградбата на инвестициониот објект, 
односно ако не постапил според одредбите на член 
107 од овој закон, и затоа писмено да ја извести 
Службата во рок од 15 дена од денот на приемот 
на тоа барање. 
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Кога органот на техничката инспекција доне-
се решение за сопирање на натамошното градење 
на објектот во смисла на точка 2 под потточка а) 
од овој член, должен е за тоа да го извести над-
лежниот орган за издавање на одобрение за гра-
дење. 

Ако надлежниот орган за издавање на одобре-
ние утврди дека објектот не се гради под условите 
пропишани за изградба на инвестициониот објект 
на определено земјиште, или ако утврди битни 
надостатоци и неправилности спротивни на тех-
ничките прописи, стандардите, заштитата на лу -
ѓето и слично, ќе донесе решение за уривање на 
објектот. 

Член 1112 
Жалбата против решението од член 111 на 

овој закон не го задржува извршувањето на реше-
нието ако тоа решение е донесено поради тоа што 
постои непосредна опасност по животот или здрав-
јето на луѓето, сообраќајот, соседните објекти или 
околината, а таа опасност не може да се отстрани 
со други мерки, или поради тоа што објектот не 
се гради под условите пропишани за изградба на 
инвестициониот објект на определено земјиште, а 
тие недостатоци не можат да се отстранат, иако 
во решението е определено дека жалбата не го 
задржува извршувањето на решението. 

XI. К А З Н Е Н И ОДРЕДБИ 

Член 113 
Со парична казна од 200.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд или друго правно лице што спо-
ред одредбите на овој закон се појавува во сво ј -
ство на инвеститор, ако: 

1) не чува еден комплетен примерок од инвес-
тиционо-техничката документација, со сите измени 
и дополнувања, врз основа на која е изграден ин-
вестициониот објект (член 31), 

2) изработката на инвестиционо-техничката до-
кументација ја отстапи на организација на здру-
жениот труд која не е регистрирана за изработка 
на соодветен вид инвестиционо-техничка докумен-
тација (член 50) или ако таа документација ја 
изработува сам за свои потреби спротивно на про-
пишаните услови (член 60), 

3) градењето на инвестициониот објект го от-
стапи на организација која не е регистрирана за 
вршење на односната дејност, односно на друга 
организација која нема со договор обезбедена де-
ловна соработка со органи0, ацит ата регистрирана за 
вршење на таа дејност (член 70 ставови 1 и 3), 

4) гради инвестиционен објект односно изве-
дува одделни работи само за свои потреби спро-
тивно на пропишаните услови (член 71), 

5) изградбата н а инвестициониот објект не ја 
отстапи на онаа организација чија понуда на кон-
курсот е најповолна С^лен 80 став 3), 

6) изградбата -на инвестициониот објект ia от-
стапи по пат на собирање понуди, а претходно не 
е одржан конкурс подобноста на изведувачките 
организации (член 84 став 1), 

7) на пропишаниот начин не обезбеди доказ за 
обезбедување на средствата па финансирање на 
инвестициониот обтетгт ^ д е ^ 103 и член 104), 

8) не ја извести ^ v - ^ f i a ^ на општественото 
книговодство дека во текот на годината немало 
пречекорување (член 106 с т ^ 4V 

Со парична казна од 5.000 до 15.000 динари ќе 
се казни за стопански ппест^н од став 1 на овој 
член и одговорното лин^ по организацијата на 
здружениот труд или друго правно лице. 

Член 114 
Со парична казна од 200.000 до 600.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд, ако: 

1) изработува инвестиционо-техничка докумен-
тација за ко ја не е регистрирана (член 50) и 

2) при изработката на инвестиционо-техничка-
та документација не постапи според одредбите од 
член 53 став 0L на овој закон. 

Со парична казна од 5.000 до 15.000 динари ќе 
се казни за стопански престап од став 1 на овој 
член и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд. 

Член 115 
Со парична казна од 200.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд или друго правно лице што гра-
ди инвестиционен објект, ако: 

1) кон градење на инвестициониот објект при-
стапи пред да е дадено одобрение за градење или 
пред да се обезбедени финансиски средства за тоа 
градење (член 17), 

2) гради инвестиционен објект, а не е регистри-
рана за односниот зид на дејност (член 70 став 1), 

3) раководењето со градењето на одделни ви-
дови објекти односно со изведувањето на одделни 
видови работи на тие објекти, или раководењето со 
градењето на особено сложени или специфични 
инвестициони објекти односно со изведувањето на 
одделни работи, или вршењето на стручен надзор 
над градењето на тие објекти односно над изведу-
вањето на одделни работи на тие објекти му го до-
вери на лице кое не ги исполнува пропишаните ус-
лови (членови 74 и 76), 

4) при градењето на инвестициониот објект не 
постапи според одредбите на член 86 од овој за-
кон, 

5) во инвестиционо-техничката документација, 
според која го гради инвестициониот објект, забе-
л е ж и недостатоци што ја загрозуваат сигурноста 
на објектот и л и животите или здравјето на луѓе-
то, сообраќајот, соседните објекти или околината, 
а за тие недостатоци не го предупреди навремено 
инвеститорот (член 87), 

6) не ги води соодветните книги за градење на 
објектот од кои може да се утврди текот и начи-
нот на градењето на објектот и на одделни ф а з и 
на неговото градење (член 88). 

Со парична казна од 8.000 до 25.000 динари ќе 
се казни за стопански престап од став 1 на овој 
член и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд или друго правно лице. 

Член 116 
Со парична казна од 80.000 до 250.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд и друго правно лице кое според 
одредбите на овој закон се појавува во својство 
на инвеститор, ако: 

1) кон градење на инвестиционен објект прис-
тапи пред да е издадено одобрението за градење 
или пред да се обезбедени финансиски средства за 
градба (член 17), 

2) н е врши постојан стручен надзор над из-
градбата на особено сложени или специфични ин-
вестициони објекти (член 90), 

3) ако не постапи согласно со член 100 ставо-
ви, 1, 2 и 3 од овој закон. 

Со парична казна од 5.000 до 15.000 динари ќе 
се казни за стопански престап од став 1 на овој 
член и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд. 

Ч л е н 117 
Со парична казна од 20.000 до 50.000 динари 

ќе се казни за прекршок организација на здруже-
ниот труд или друго правно лице кое според од-
редбите на овој закон се појавува во својство на 
инвеститор, ако: 

1) изградениот инвестиционен објект или об-
јектите што се сметаат за претходни или подгот-
вителни работи за чие изведување било потребно 
одобрение за градење (член 17 и член 33 став 3) 
започне да ги користи, односно ако ги пушти во 
погон пред да е издадено решение за употреба 
(член 42 став 2), 



Стр. 270 - Бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 18 мај 11983 

2;) во актот за прифаќање на понудата не ги 
наведе причините поради кои таа понуда ја оцени-
ла како најповолна и ако не им го достави на сите 
учесници во јавното наддавање односно во соби-
рањето на понуди во пропишаниот рок (член 80 
став 6), 

3) во огласот за одржување на конкурсот (јав-
но наддавање) или за собирање на понуди не на-
веде кои работи се отстапуваат, под кои услови се 
отстапуваат, местото на изведувањето на тие ра-
боти, ориентационата вредност на тие работи, ро-
кот за нивното изведување, рокот за поднесување 
на понудите и рокот во кој ќе ги извести учесни-
ците дали и која од понудите поднесени во пос-
тапката за јавно наддавање односно собирање на 
понуди ја прифатила (член 81), 

4) при утврдување на условите за отстапување 
на изградбата на инвестициниот објект, односно на 
изведувањето на одделни работи не им обезбеди 
рамноправно учество во јавното наддавање, однос-
но на конкурсот за подобност на сите изведувачки 
организации регистрирани за вршење на дејноста 
во која спаѓаат работите што се предмет на кон-
курсот (јавното наддавање) односно на собирањето 
на понудите (член 82 ставови 1 и 21), 

5) не се придржува кон пропишаната постапка 
за отстапување по пат на конкурс (јавно наддава-
ње), односно за собирање на понуди врз основа на 
конкурс за подобност (член 85), 

6) во пропишаниот рок не ја извести писмено 
Службата на општественото книговодство за за-
почнувањето на градењето на објектот, односно за 
изведувањето на работите и не и достави во опре-
делен рок докази за обезбедените средства за фи-
нансирање на пречекорувањата на објектот, однос-
но за изведување на работите (член 105 и член 107 
став 1), 

7) за пречекорувањата утврдени според одред-
бите на член 106 ставови 1 и 2 на овој закон во 
пропишаниот рок не ја извести писмено Службата 
на општественото книговодство кога тие пречеко-
рувања се утврдени (член 106 став 3). 

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе 
се казни за прекршок од став 1 на овој' член и 
одговорното лице во организација на здружениот 
труд или друго правно лице. 

Член 118 
Со парична казна од 20.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здруже-
ниот труд или друго правно лице што изработило 
инвестиционо-техничка документација ако на таа 
документација не потврди дека е извршена внат-
решна контрола (член 53 став 2!). 

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе 
се казни за прекршок од став 1 на овој член и 
одговорното лице во организацијата на здружениот 
труд или друго правно лице. 

Член 1119 
Со парична казна од 20.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здруже-
ниот труд или друго правно лице кое според од-
редбите на овој закон се појавува во својство на 
изведувач, ако не му го пријави на органот што 
го издал одобрението за градење денот на започ-
нувањето на работите за градење на инвестицио-
ниот објект во рокот определен со член 36 од овој 
закон. 

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе 
се казни за прекршок од став 1 на овој член и 
одговорното лице во организацијата на здружениот 
труд или друго правно лице. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 120 
Лицата што добиле овластување за изработу-

вање на инвестиционо-техничка документација 
според досегашните прописи, можат по влегува-
њето во сила на овој закон да ги вршат работите 
за кои добиле овластување, 

Лица што добиле овластување за раководење 
со градба и вршење на стручен надзор според до-
сегашните прописи можат, по влегувањето во сила 
на овој закон, да ги вршат работите за кои добиле 
овластување. 

Член 121 
Републичкиот комитет за енергетика, инду-

стрија и градежништво поблиските прописи за 
спровдување на одредбите на овој закон ќе ги до-
несе во рок од една година од денот на неговото 
влегување во сила.. 

Член 122 
Qo денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи Законот за изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
број 35/73, 46/73, 9/74 и 47/74). 
\ 

Член 123 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

209. 
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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НА-

БАВУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ 
ОРУЖЈЕ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за набавување, поседување 
и носење оружје, 

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

Бр. 08-1267 
28 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА НАБАВУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ И 
НОСЕЊЕ ОРУЖЈЕ 

Во Законот за набавување, поседување и но-
сење оружје („Службен весник на СРМ", бр. 26/72, 
30/72, 18/76 и 25/76), во член 2 став 5 по зборовите: 
,Јавни локали" се додаваат зборовите: „воспитно-
образовни организации". 

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Собранијата на општините ги определуваат 

предметите подобни за нанесување телесни по-
вреди." 

Член 2 
По членот 34-а се додава нов член 34-б, кој 

гласи: 
„Член 34-б 

На лице кое поседува оружје од член 6 на овој 
закон за кое не добил одобрение за набавување и 
дозвола за оружје општинскиот орган за внатреш-
ни работи може да му издаде дозвола за оружје 
ако тоа оружје го пријави на општинскиот орган 
за внатрешни работи во рок од 6 месеци од денот 
на влегувањето во сила на овој закон и ако ги 
исполнува условите пропишани со овој закон. 
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Општинскиот орган за внатрешни работи нема 
да поднесе барање за поведување прекршочна пос-
тапка против лице кое ќе го пријави оружјето во 
рокот од став 1 на овој член, ако истото го наба-
вило без одобрение за набавка на оружје, односно 
го поседува и носи без дозвола за оружје". 

Член 3 
Во член 31 став 1, бројот „20.000" се заменува 

со бројот „50.000". 
Во став 2, бројот „2.000" се заменува со бројот 

„5.000". 
Во став 3, бројот „2.000" се заменува со бројот 

,.8.000". 
Член 4 

Во член 32 став 1, бројот „2.000" се заменува 
со бројот „8.000", а бројот „30" се заменува со бро-
јот „60". 

Член 5 
Во член 33 став 1, бројот „2.000" се заменува 

со бројот „5.000". 
Член 6 

Се овластува Законодавно-правната комисија 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да утврди пречистен текст на Законот за 
набавување, поседување и носење оружје. 

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

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

210. 
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 ОБРАЗУ-
ВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ НА УПРАВАТА 
ЗА ОДДЕЛНИ УПРАВНИ ОБЛАСТИ И ЗА ОД-
ДЕЛНИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Се прогласува Законот за образување опште-
ствени совети на управата за одделни управни об-
ласти и за одделни републички органи на упра-
вата, 

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

Бр. 08-1(264 
28 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ НА 
УПРАВАТА ЗА ОДДЕЛНИ УПРАВНИ ОБЛАСТИ 

И ЗА ОДДЕЛНИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА 

Со овој закон се образуваат општествените 
совети на управата за одделни управни области и 
за одделни републички органи на управата (во на-
тамошниот текст: општествени совети на управата), 
се определуваат учесниците во работата на опште-
ствените совети на управата и начинот на нив-
ното учество во работата и се утврдува делокру-
гот на општествените совети на управата. 

Член 2 
Општествени совети на управата за одделни 

управни области се: 
1. Општествен совет на управата за областа на 

пазарот и цените; 
2. Општествен совет на управата за областа на 

здравството и социјалната политика, и 
3. Општествен совет на управата за областа на 

образованието, науката и културата. 

Член 3 
Општествени совети на управата за одделни 

републички органи на управата се: 
1. Општествен совет за Републичкиот секрета-

ријат за правосудство и 
2. општествен совет за Републичкиот секре-

таријат за финансии. 

Член 4 
Општествените совети на управата разгледу-

ваат начелни прашања што се однесуваат на спро-
ведувањето на утврдената политика и на извршу-
вањето на законите и други прописи и општи ак-
ти; на иницијатива од учесниците во работата на 
советот, разгледуваат предлози на прописи и на 
општи акти што ги донесуваат органите на упра-
вата и предлози на прописи и на други општи ак-
ти што се однесуваат на нивната работа даваат 
иницијатива за решавање на прашањата во тие 
области и ги разгледуваат условите и начинот на 
остварувањето на правата, обврските и интереси-
те на работните луѓе и граѓаните и на самоуправ-
ните организации и заедници што се остваруваат 
во работата на органите на управата. 

Општествените совети на управата по праша-
њата од став 1 на овој член, им даваат мислења и 
предлози на соодветните републички органи на 
управата во областа за која се образувани. 

Член 5 
Општествениот совет на управата за областа 

на пазарот и цените ги разгледува прашањата што 
се однесуваат особено на: трговијата; стоковниот 
промет; угостителството и туризмот; цените на про-
изводите и услугите од интерес за Републиката; 
снабденоста на пазарот и материјалните резерви; 
снабдувањето на населението со основни земјо-
делски и други производи за широка потрошу-
вачка и спроведувањето на мерките на економска-
та политика. 

Член 6 
Општествениот совет на Управата за областа 

на здравството и социјалната политика ги разгле-
дува прашањата што се однесуваат особено на: 
остварувањето на системот на заштита на живо-
тот и здравјето на луѓето; општествената заштита 
на децата; посебната заштита на борците; снабду-
вањето со лекови, санитетски уред.и и материјали; 
вработеноста и вработувањето воопшто и привре-
мената вработеност на нашите работници во стран-
ство; остварувањето на политиката на станбената 
изградба и на користењето на станбениот фонд и 
материјалниот развој на овие дејности. 

Член 7 
Општествениот совет на управата за областа на 

образованието, науката и културата ги разгледува 
прашањата што се однесуваа особено на: оствару-
вањето на системот на воспитанието и образова-
нието; науката; културата; физичката и техничка-
та култура и материјалниот развој на овие деј-
ности; меѓународната културна, научна и технич-
ка соработка; стручното усовршување на нашите 
граѓани во странство и на странците во Републи-
ката. 

Член 8 
Општествениот совет за Републичкиот секре-

таријат за правосудство ги разгледува прашањата 
што се однесуваат особено на: остварувањето на 
казнената политика; извршувањето на санкциите; 
условните отпусти; ефикасноста во работењето на 
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судовите, јавното обвинителство, јавното правобра-
нителство и органите за прекршоци и остварува-
њето на правата и интересите на работните луѓе и 
граѓаните пред тие органи. 

Член 9 
Општествениот совет за Републичкиот секре-

таријат за финансии ги разгледува прашањата што 
се однесуваат особено на: издвојувањето на сред-
ства за задоволување на општите општествени и 
заедничките потреби; финансирањето на опште-
ствено-политичките заедници; даноците, придоне-
сите, таксите, самопридонесите и другите давачки; 
дејството на финансиските инструменти и мерките; 
монетарно-кредитниот и банкарскиот систем; усло-
вите за стекнување и распоредување на вкупниот 
приход и на доходот на организациите на здруже-
ниот труд и другите самоуправни организации и 
заедници; остварувањето и реализацијата на сред-
ствата на фондовите за неразвиените подрачја; 
сопственостите и другите имотно-правни односи и 
испитувањето на поте,клото на имотот на граѓаните. 

Член 10 
Учесници во работата на општествените совети 

на управата се: Собранието на СРМ, Извршниот 
совет на Собранието на СРМ, Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ на Македонија, Сојузот 
на синдикатите на Македонија и Стопанската ко-
мора на Македонија. 

Член 11 
Учесници во работата на Општествениот со-

вет на управата за областа на пазарот и цените, 
покрај учесниците од член 10 на овој закон ,се и 
Републичкиот комитет за општостопански работи 
и пазар, Републичкиот комитет за енергетика, ин-
дустрија и градежништво, Републичкиот комитет 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, Еко-
номскиот институт — Скопје, Републичката заед-
ница за цени и Сојузот на здруженијата на еко-
номистите во стопанството. 

Член 12 
Учесници во работата на Општествениот совет 

на управата во областа на здравството и соци-
јалната политика, покрај учесниците од член 10 на 
овој закон се и Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика, Републичкиот коми-
тет за труд, Републичкиот комитет за урбанизам 
и заштита на човековата околина, Сојузот на здру-
женијата на борците од НОВ на Македонија, За-
едницата на општините и градовите на Македо-
нија, Републичката заедница за вработување, Кон-
ференцијата на организациите од социјално-хума-
нитарни дејности, Универзитетскиот центар за ме-
дицински науки, Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита — Скопје, Заедницата на здрав-
ствените организации во СР Македонија, Конфе-
ренцијата на здравствените работници на Македо-
нија, Економскиот институт — Скопје и Сложе-
ната организација на здружениот труд „Металски 
завод Тито" — Скопје. 

Член 13 
Учесници во работата на Општествениот совет 

на управата за областа на образованието, науката 
и културата, покрај учесниците од член 10 на овој 
закон се и Републичкиот комитет за образование 
и наука, Републичкиот комитет за култура, Репуб-
личката комисија за културни врски со странство, 
Републичкиот завод за меѓународна научно-тех-
ничка соработка, Сојузот на здруженијата на бор-
ците од НОВ на Македонија, Сојузот на соција-
листичката младина на Македонија, Македонска-
та академија на науките и уметностите, Сојузот на 
работничките и народните универзитети на Маке-
донија, Заедницата на универзитетите на Македо-
нија, Културно-просветната заедница на Македо-
нија, Здружението на издавачите на Македонија, 
Сојузот на организациите за физичка култура и 
Народната техника на Македонија. 

Член 14 
Учесници во работата на Општествениот совет 

на управата во Републичкиот секретаријат за пра-
восудство, покрај учесниците од член 10 на овој 
закон се и Републичкиот секретаријат за правосуд-
ство, Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти, Републичкиот завод за судски вештачења во 
областа на финансиите, материјалното работење и 
сообраќајот, Сојузот на здруженијата на правни-
ците на Македонија, Институтот за социолошки и 
политичко-правни истражувања и Сојузот на здру-
женијата на пенолозите на Македонија. 

Член 15 
Учесници во работата на Општествениот совет 

на управата за Републичкиот секретаријат за фи-
нансии, покрај учесниците од член 10 на овој за-
кон се и Републичкиот секретаријат за финансии, 
Републичкиот завод за општествено планирање, 
Економскиот факултет — Скопје, Народната бан-
ка на Македонија, Стопанската банка — здружена 
банка — Скопје, Службата на општественото кни-
говодство во Социјалистичка Република Македо-
нија и Сојузот на сметководно-финансови работ-
ници. 

Член ,16 
Учесниците во работата на општествените со-

вети на управата можат да повикаат одделни на-
учни, стручни и други самоуправни организации 
и заедници да му пристапат на Општествениот со-
вет на управата како учесници во неговата ра-
бота. 

Член 17 
Општествениот совет на управата има коорди-

национен одбор. 
Учесниците во работата на општествениот со-

вет на управата определуваат делегати во коорди-
национиот одбор. 

Координациониот одбор определува кои науч-
ни, стручни и други самоуправни организации и 
заедници и кои општествено-политички, научни и 
стручни работници ќе се повикуваат заради уче-
ство во работата на советот, во зависност од пра-
шањата што ќе се разгледуваат на седницата на 
советот. 

Координациониот одбор се грижи за подготву-
вање на седницата на советот и врши организацио-
ни работи за кои ќе го овласти советот. 

Член 18 
Стручните работи ,на општествените совети на 

управата за одделни управни области ги вршат ре-
публичките органи на управата во областите за кои 
е образуван советот, секој во рамките на својот 
делокруг. 

Член 19 
Административно-техничките работи за Опште-

ствениот совет на управата за областа на пазарот 
и цените ги врши Републичкиот комитет за оп-
штостопански работи и пазар. 

Административно-техничките работи за Опште-
ствениот совет на управата за областа на здрав-
ството и социјалната политика ги врши Републич-
киот комитет за здравство и социјална политика. 

Административно-техничките работи'за Опште-
ствениот совет на управата за областа на образо-
ванието, науката и културата ги врши Републич-
киот комитет за образование и наука. 

Член 20 
Стручните и административно-техничките ра-

боти па општествените совети на управата обра-
зувани за републичките органи на управата ги 
врши републичкиот орган на управата за кој е 
образуван советот. 
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Член 21 
Средствата за работа на општествените совети 

на управата се обезбедуваат во пресметката за 
потребните средства на републичкиот орган на уп-
равата кој ги врши административно-техничките 
работи за општествениот совет на управата. 

Член 22 
Општествените совети образувани со овој за-

кон ќе започнат со работа во рок од (3) месеци од 
денот на неговото влегување во сила. 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

211. 
Врз основа на член 352 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а во врс-
ка со точка 1 од амандман III на Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничка седница , на сите собори, одржана на 28 
април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗјБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија се избира 

Бошко Станковски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ,КА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-12,14 
28 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

212. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 24, член 

338 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, а во врска со член 376 став 
1 алинеја 5 и точка 1 став 3 од амандман VII на 
Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 28 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ 

СУД НА МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Уставниот суд на Македо-
нија се избира Гога Николовски. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1194 
28 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

213. 
(Врз основа на член 90 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" бр. 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собо-
ри, одржана на 28 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 

СУД ВО БИТОЛА 
Се разрешува од должноста судија на Ок-

ружниот суд во Битола 
Душко Ставре Јанкуловски, поради заминува-

ње на нова должност. 
Разрешувањето се врши со важност од 31 

март 1983 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-12,10 
28 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

214. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

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

О Д Л У К А 
ЗА РАЗМЕШУВАЊЕ ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОС-

НОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО 
СКОПЈЕ 

Се разрешува од должноста постојан судија 
на Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
м-р Димитар Узунов, поради заминување на нова 
должност. 

Разрешувањето се врши со важност од 31 
март 1983 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1212 
28 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

215. 
Врз основа на член 35 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на СРМ" број 
10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 28 април 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ОКРУЖНИОТ 
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО 

ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ 

За заменик на окружниот јавен обвинител во 
Окружното јавно обвинителство во Скопје се име-
нуваат : 

Миомир Новица Зечевиќ, заменик општински 
јавен обвинител во Општинското јавно обвини-
телство во Скопје, и 
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Роксанда Огњан Крстевска, заменик општин-
ски јавен обвинител во Општинското јавно обви-
нителство во Куманово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1213 
28 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

216. 
Врз. основа на член 90 од Законот за редов-

ните судови („Службен весник на СРМ" број 17/79), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 28 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 

СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

, Се разрешува од должноста судија на Окруж-
ниот стопански суд во Скопје Олга Лазова, поради 
заминување на нова должност. 

Разрешувањето се врши со важност од 31 март 
1983 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1211 
28 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

217. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за 

средствата за пошумување на годините („Служ-
бен весник на СРМ" број 48/74), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничка седница на сите собори, одржана на 28 
април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПОШУ-

МУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ 

Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Советот за пошумување на голините: 

— претседателот 
инж. Киро Георгиевски — Дејан; 
— членовите: 
Мустафа Абединовски, 
Јашар Алили, 
Миле Анастасовски, 
инж. Ацо Андонов, 
Јордан Поп Андонов, 
инж. д-р Момчило -Андреевиќ, 
Мане Атанасов, 
Димче Атанасовски, 
Ѓорѓи Башевски, 
инж. Димо Беќир, 
Јован Бошначки, 
Анастас Вртковски, 
Никола Горичан, 
Александар Данаилов, 
Крсте Жилевски, 
Александар Јосифовски, 
Станко Коцевски, 
инж. Живко Минчев, 

Ристо Мурџов, 
Трајко Николовски, 
Васил Пеев, 
Јован Петров, 
д-р Панде Поповски, 
Стојан Поповиќ, 
,Иван Путилин, 
Мориц Романо, 
Димче Савевски, 
Бошко Солевски, 
Бранко Станковски, 
Живко Стефановски, 
Борислав Таневски, 
Кирил Христов, 
Љупчо Шкартов и 
Душко Стоевски. 
За претседател и членови на Советот за по-

шумување на годините се именуваат: 
— за претседател 
инж. Киро Георгиевски — Дејан, член на Со-

ветот на Републиката, 
— за членови' 
Вехби Азири, делегат во Општествено-поли-

тичкиот собор на Собранието на СРМ, 
д-р Александар Андоновски, редовен профе-

сор на Шумарскиот факултет — Скопје, 
Генко Андоновски, претседател на Републич-

киот одбор на месните заедници, 
Мите Анастасовски, член на Извршниот совет 

на Собранието на општината Крива Паланка, 
Ѓорѓи Банџо, научен советник во ООЗТ Ин-

ститут за полјоделство и градинарство при РО 
Земјоделски факултет — Скопје, 

Трајан Готевски, општествен работник во Би-
тола, 

инж. Милан Глигоров, директор на ОЗТ за 
заштита на националните паркови и ловишта — 
Скопје, 

Соња Дракалска, член на Републичката кон-
ференција на Сојузот на социјалистичката мла-
дина, 

инж. Здравко Димовски, општински шумар-
ски инспектор — Куманово, 

Александар Данаилов, секретар на Општинската 
самоуправна интересна заедница за управување и 
користење на пасиштата и утрините — Кочани, 

инж. Крсте Жилевски, директор на ОЗТ Шум-
ско стопанство „Галичица" — Охрид, 

Никифор Ивчев, потпретседател на Собрание-
то на општината Титов Велес, 

Јане Ивановски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, секретар на 
З К „Преспанска) јаболко" — Ресен, 

Богдан Јанкуловски, директор на ООЗТ Шум-
ско стопанство „Бор" — Кавадарци, 

Благоја Кедев, претседател на Координацио-
ното тело за пошумување на голините на општи-
ната Штип, 

Коста Костенаров, потполковник во Републич-
киот штаб за територијална одбрана, 

Крсто Крстевски, претседател на Републичкиот 
совет за прекршоци, 

Кирило Коштанов, потсекретар во ,Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи, 

Ацо Петровски, секретар на РО на Синдикатот 
на работниците од шумарството и дрвната индус-
трија и хартија на Македонија, 

Душко Наков, претседател на Координационото 
тело за пошумување на голините на општината 
Кратово, 

Данче Павлеска, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, референт по 
статистика при Шумското стопанство „Сандан-
ски" — Македонски Брод, 

м-р Васил Папазов, асистент на Шумарскиот 
факултет во Скопје, 

инж. Михаил Попдучев, на работа во РО „Шу-
марство" при ООЗТ „Треска" — Скопје, 

д-р Панде Поповски, редовен професор на 
Шумарскиот факултет во Скопје, 
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инж. Јован Петров, претседател на Сојузот на 
друштвата „Пријатели на шумите" на Македонија, 

Мориц Романо, член на Претседателството на 
Р К на CCP'HM, 

Иљаз Сабриу, претседател на Извршниот со-
вет на Собранието на општината Тетово, 

инж. Благоја Сотировски, член на Претседа-
телството на Сојузот на инженерите и техничари -
те по шумарство и индустрија за преработка на 
дрво на Македонија,' 

инж. Бошко Солевски, општински шумарски 
инспектор — Струмица, 

Само Хорват, генерал-потполковник во Скоп-
ската армиска област, 

Кирил Христов, општествен работник во Дел-
чево, 

инж. Димче Чавкаровски, претседател на Коор-
динационото тело за пошумување на голините на 
општината Прилеп, 

Димитар Чаршавски, општествен работник од 
Виница и 

д-р Драган Шојлевски, републички советник 
во Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1209 
28 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

218. 
Врз основа на член 92 од Законот за систе-

мот на општественото планирање и за Општестве-
ниот план на Социјалистичка Република Маке-
донија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд, Соборот на општините и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 28 ап-
рил 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДГОТ-
ВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛ-
НУВАЊА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СО^ 

ЦИЈАЛ ИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за подготвување и донесување 
измени и дополнувања на Општествениот план на 
Социјалистичка Република Македонија за перио-
дот од 1981 до 1985 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 18/82 и 39/82) во точката 2 зборовите 
„25 октомври 1982" се заменуваат со зборовите „30 
септември 1983", а зборовите „20 декември 1982" 
се заменуваат со зборовите „15 ноември 1983". 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1266 Претседател 
28 април 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р . " 

Претседател, 
на Соборот на општините,, 

Сервет Салиу, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

219. 
Врз основа на член 10 од Законот за Новин-

ско-издавачката работна организација Службен 
вес,ник на СРМ („Службен весник на СРМ"' број 
43/80), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 28 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
ИЗДАВАЧКИОТ СОВЕТ НА НОВИНСКО-ИЗДА-
ВАЧКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖ-
БЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Издавачкиот совет на Новинско-
издавачката работна организација Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија, 
поради истек на времето за кое се именувани: 

Методија Рикаловски, 
Василе Ристевски и 
Јосиф Милевски. 
За претставници на општествената заедница 

во Издавачкиот совет на Новинско-издавачката 
работна организација Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија се именуваат: 

Техо Теодосиевски, секретар на ИС на Собра-
нието на општината Куманово, 

Тито Петковски, член на И С и секретар на 
Секретаријатот за развој на политичкиот систем, 
прописи и за организација на органите на ,упра-
вата на Собранието на град Скопје и 

Момчило Апостолов, заменик на секретарот на 
Собранието на СРМ. 

' СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1196 
28 април 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

220. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

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

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Правниот факултет 
во Скопје, поради истек на времето за кое се име-
нувани: 

Јездимир Богдански, и 
Агим Мифтари. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 
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За претставници на општествената заедница 
во Советот на Правниот факултет во Скопје се 
именуваат: 

Томе Пулејков, судија на Врховниот суд на 
Македонија и 

Рамизи Весељ, секретар на Собранието на оп-
штината Куманово. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1,199 
28 април 11983 година 

Скопје 

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

Претседател 
,на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

221. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

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

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА ООЗТ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Филозофски факул-
тет во Скопје, поради истек на времето за кое е 
именуван 

Александар Арсовски. 
З а претставник на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Филозофски факултет во Скоп-
је се име,нува 

Мирко Апостолски, член на Претседателство-
то на Советот на Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1200 
28 април 1983 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

222, 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

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

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

ВЕТОТ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Филолошкиот факултет 
во Скопје, поради истек на времето за кое е име-
нуван, Василка Бисерковска. 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на Филолошкиот факултет во Скопје се 
именува 

Виолета Димова, професор во Гимназијата „Јо-
сип Броз Тито" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1201 Претседател 
28 април (1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здруж-ениот труд, 

д-р инж. Илија Черенналковски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, с. р. 

223. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

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

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

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Економскиот факул-
тет во Скопје, поради истек на времето за кое се 
име,нувани: 

Миодраг Спасовски, 
Живко Никовски и 
Мустаф' Илкер. 
З а претставници на општествената заедница во 

Советот на Економскиот факултет во Скопје се 
именуваат: 

Софија Герасимова, виш инспектор во СОК, 
филијала Скопје, 

Михајло Мургешанеки, член на Советот на 
Републиката и 

м-р Борко Станоевски, вицегувернер на На-
родната банка на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1,198 Претседател 
28 април 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија, Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-по литичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 
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224. 
Врз основа на член 14 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број 17/74, 46'74 и 42/77), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 28 април 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

^ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ ВО 

СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Економскиот инсти-
тут, поради истек на времето за кое се именувани: 

Вељо Бундалевски, 
Благоја Сиљановски и 
Вите Меј ановски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Економскиот институт во Скопје се 
именуваат: 

Боро Гакевски, член на Советот на Републи-
ката, 

Дане Николовски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СР Македонија и 

Бранко Богоевски, потпретседател на Колеги-
јалниот работоводен орган на Стопанска банка — 
Здружена банка — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1197 
28 април 1983 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

225. 
Врз основа на член 7 од Законот за Републич-

киот завод за унапредување на домаќинството 
(„Службен весник на СРМ" број 29/73 и 39/77), Со-
бранието ' на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 28 април 1983 година, донесе 

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

КИОТ З1АВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ДОМАЌИНСТВОТО 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Собирот на работниците на Ре-
публичкиот завод за унапредување на домаќин-
ството, поради истек на времето за кое се имену-
вани: 

Раде Јурхар, 
д-р Елка Димитриева и 
Афродита Мемединовска. 
За претставници на општествената заедница во 

Собирот на работниците на Републичкиот завод за 
унапредување на домаќинството се именуваат: 

Џелал Чајани, предавач на Филозофскиот ф а -
култет во Скопје, 

Дрита Ислами, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на град Скопје, настав-
ник во ОУ „Петар Здравковски" — Скопје, и 

Фидан грпчевски, директор на ООЗТ „Опште-
ствена исхрана" — Рудници и железарница „Скоп-
је". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1206 - Претседател 
28 април 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје " Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

226. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 28 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ 
ДЕЦА ВО БИТОЛА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР 

НА ДОМОТ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Домот за доенчиња и мали деца во Битола, со која 
за директор на Домот е именувана 

Љз^бица Петановска, досегашен директор на До-
мот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1208 Претседател 
28 април 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски. с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

227. 
Врз основа на член 50 од Законот за здрав-

ство („Службен весник на СРМ" број 20/70 и 29/73), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 28 април 1983 година, донесе 

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

ЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Институтот за градни 
болести и туберкулоза на СРМ — Скопје, поради 
истек на времето за кое се именувани: ' 

д-р Борис Јамаковски, 
Ангел Андонов, 
Исуф Ајрулахи и 
Божидар Коруновски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Институтот за градни болести и тубер-
кулоза на СРМ — Скопје се именуваат: 
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Мерие Вејсели, лекар, на работа во Медицин-
скиот центар во Тетово, член на Претседателство-
то на ОК на СКМ - Тетово, 

Благоја Спировски, офсет машинист во НИП 
„Нова Македонија" ООЗТ „Печатница", 

Васви Шакири, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на град Скопје, на рабо-
та во РО „Комуналец" — Скопје, 

Венцислав Лазаревски, сменоводител во Топил-
ницата „Злетово" — Титов Велес и 

Кирил Паловски, технолог, раководител во Ж е -
лезарницата Скопје — РЗ Рударство. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИ,СТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1207 Претседател 
28 април 1983 година е а Собранието на СРМ, 

Скопје Бешко Станковски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р и,нж. Илија Черепиалковеки, с. р. 

Претседател 
на Општеств ?::а-полптпч::иот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

228. 
Врз основа на член 50 од Законот за здравство 

(„Службен весник на СРМ" број 20/70 и 29/73), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на, 28 април 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕ-

ХАБИЛИТАЦИЈА НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Заводот за медицин-
ска рехабилитација на СР Македонија — Скопје, 
поради истек на времето за кое се именувани: 

д-р Никола Бончевски 
Некие Кадриу, 
Катерина Василева, 
Сали Сали, 
Драган Аврамовски и 
Ристо Бислимов ски. 
За претставници на општествената заедница во 

советот на Заводот за медицинска рехабилитација 
на С Р Македонија — Скопје, се именуваат: 

Шпреса Балаш, член на Претседателството на 
ОК на СКМ „Чаир" на работа во ИГМ — Скопје, 

Ангелина Јакимовска, член на Претседател-
ството на ГО на СЗБ од НОВ на Македонија, 

Милан Јовановски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, на работа во 
ООЗТ Институт за патологија, 

Екрем Мехмет, дипл. економист, делегат во Оп-
штествено-политичкиот собор на Собранието на 
град Скопје, на работа во „ОХИС" — Скопје, 

Борис Павлов, директор на Медицинскиот цен-
тар во Струмица и 

д-р Златка Прилепчанска, асистент на Меди-
цинскиот факултет во Скопје, лекар на ООЗТ Кли-
ника за ортопедски болести — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1205 Претседател 
28 април 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

1 ' Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

229. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

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

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

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
Се разрешуваат претставниците на општестве-

ната заедница во Советот на Институтот за еконо-
мика и организација на земјоделството, поради 
истек на времето за кое се именувани: 

Џемаил Абдулрешат, 
Ристо Кусакатов и 
Живка Николовска. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Институтот за економика и организа-
ција на земјоделството се именуваат: 

Сервет Авзиу, инж. агроном, член на Изврш-
ниот совет на Собранието на општината Тетово, 

Ангелина Серафимовска, советник во Репуб-
личкиот комитет за земјоделство, шумарство и во-
достопанство и 

Јован Христов, директор на РО „Стококооп" — 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1203 Претседател 
28 април 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

230. 
Врз основа на член 3 од Законот за Центарот 

за странски јазици во Скопје („Службен весник на 
СРМ" број 27/65 и 10/78), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 28 април 
1983 година, донесе 

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

СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈА-
ЗИЦИ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Центарот за странски ја -
зици во Скопје поради, истек на времето за кое е 
именуван, 

Зоран Стојановски. 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на Центарот за странски јазици се име-
нува 

Најден Настев, помошник на претседателот на 
Републичкиот комитет за меѓународни односи. 

СОБ,РАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1202 Претседател 
28 април 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 
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231. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

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

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

ВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА 
ВО СТРУМИЦА 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Вишата земјоделска школа во Стру-
мица, поради истек на времето за кое е именуван, 
Момчило Стојанов. 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на Вишата земјоделска школа во Струми-
ца се именува 

Васил Хаџи Тасев, дипл. инженер агроном — 
директор на „Струмички Слив" — Струмица. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕ,П,УБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1204 Претседател 
28 април 1988 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 
" Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

232. 
Врз основа на членовите 24 и 35 од Законот за 

високото образование („Службен весник на СРМ" 
број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 28 април 1983 година, до-
несе 

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

ВО БИТОЛА 
Се разрешуваат претставниците на општестве-

ната заедница во Собранието и Советот на Уни-
верзитетот во Битола, поради истек на времето за 
кое се именувани: 

— во Собранието: 
Мито Пејевски, 
Горе Михајловски, 
Јован Белев, 
Глигур Кел ефтовски, 
Крсте Секуловски, 
Андреја Трајчески 
Трајче Попоски, 
Лазо Динески и 
Осман Кадриу. 
— во Советот: 
Трајче Попоски, 
Мито Пејовски и 
Крсте Секуловски. 
За претставници на општествената заедница во 

Собранието и Советот на Универзитетот во Битола 
се именуваат: 

Живко Магдески, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Горица Стрезовска, делегат во Општествеко-
политичкиот собор на Собранието на СРМ од Кру-
шево, 

Живко Наумовски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, на работа во 
„Електромонтажа" — Охрид, 

Живко Горчиновски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ од Ки-
чево, 

Трајан Тошевски, член на Советот на Репуб-
ликата, 

Апостол Арбелски, претседател на ИС на Со-
бранието на општина Дебар, 

Весела Гогова, креатор на конфекцијата во 
Текстилниот комбинат „Отекс" — Охрид, член на 
ЦК СКЈ, 

Златко Поповски, машински инженер на работа 
во РЕ-К Битола и 

Живко Комаровски, директор на РО „Агро-
плод" — Ресен претседател на ОК С КМ, 

— во Советот: 
Трајан Готевски, член на Советот на Репу-

бликата,' 
Весела Гогова, креатор на коефекцијата во 

Текстилниот комбинат „Отекс" — Охрид, член на 
ЦК СКЈ и 

Живко Магдевски, делегат во Општеетвено-
политичкиот собор. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1195 Претседател 
28 април 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бешко Станковски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на Здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

233. 
Врз основа на член 43 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на СРМ" број 
49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНИТЕ КО-
МИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗ-
БОР НА ДЕ КАНИ Н ДИРЕКТОРИ НА ВИСОКО-

ОБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
За претставници на општествената заедница 

во конкурсните комисии за изготвување предлози 
за избор на декани и директори во следниве висо-
кообразовни организации се именуваат: 

— Декан на ООЗТ Правен факултет во Скопје: 
Таки Хамид, член на Советот на Републиката и 
Бранкица Темеловска , делегат во Општестве-

но-политичкиот собор на Собранието на СР Ма-
кедонија. 

— Декан на ООЗТ Филозофски факултет во 
Скопје: 

Димитар Алексов, член на Советот наѕ Репуб-
ликата и 

Сејфедин Сулејмани, советник во Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија. 

— Колегијален орган на Работната организа-
ција Факултет за Филозофско-историски науки: 

Ванчо Утковски, член на Советот на Репуб-
ликата и 

Емин Салих, член на Претседателството на 
РК на ССРНМ. 

— Декан на ООЗТ Филолошки факултет: 
Мемед Нурединоски, делегат во Општествено-

политичкиот собор на Собранието на СР Ма,кедо-
нија и 

Рада Митрова, помошник на директорот на 
Народната и универзитетска библиотека „Климент 
Охридски" — Скопје. 

— Директор на ООЗТ Институт за полјодел-
ство и градинарство при РО Земјоделски факул-
тет во Скопје: 
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Никола Јовановски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, на работа 
во Тунискиот комбинат „Благоја Деспотовски — 
Шовељ" — Скопје и 

Никола Попов, член на Советот на Републи-
ката. 

— Декан на Факултетот за физика во Скопје: 
Атанас Коневски, извршен секретар на Прет-

седателството на O'K CIKM „Кисела Вода" и 
Коста Јанчевски, потпретседател на Собрание-

то на општина „Гази Баба". 
— Индивидуален работоводен орган на ООЗТ 

Институт за клиничка биохемија: 
Слободан Шај ионски, делегат во Општествено-

политичкиот собор на Собранието на СРМ И' 
Прим. д-р Милан Миланов, претседател на, 

Градскиот к о м т е т за здравство, социјална поли-; 
тика и труд на Собранието на град Скопје. 

— Колегијален работоводен орган на ООЗТ Ин-
ститут за радио-терапија и онкологија: 

Александар Донев, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СР Маке-
донија и 

Зора - Маленкова, потпретседател на Собрание-
то на општината „Центар" — Скопје. 

— Индивидуален работоводен орган на ООЗТ5 

Клиника за ендокринологија: 
Борка Кишманова, лекар, член на Извршниот 

совет и претседател на Комитетот за здравство и 
социјална политика на Собранието на општината 
„Центар" — Скопје и 

Цветко Аврамовски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СР Македонија, рако-
водител во Металскиот завод „Тито" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1193 
14 април 11983 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

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

на Општествено-политичкиот собор, 
Банчо Близнаковски, с. р. 

СОДРЖИНА 

/ Л 

209. 

210. 

211.: 

212. 

213. 

214. 

215" 

Страна 

Закон за изградба на инвестициони об-
јекти — — — — — — — — — 257 
Закон за изменување и дополнување 
на Законот за набавување, поседување 
и носење оружје — — — — — — 270 
Закон за образување општествени со-
вети на управата за одделни управни 
области и за одделни републички орга-
ни на управата — — — — - — — 271 
Одлука за избор на претседател на Со-
бранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — 273 
Одлука за избор на претседател на Ус-
тавниот суд на Македонија — — — 273 
Одлука за разрешување судија на Ок-
ружниот суд во Битола — — — — 273 
Одлука за разрешување постојан суди-
ја на Основниот суд на здружениот 
труд во Скопје — — — — — — — 273 
Одлука, за именување заменик на ок-
ружниот јавен обвинител во Окружното 
та,нчо обвинителство во Скопје — — 273 

216. Одлука за разрешување судија на Ок-
ружниот стопански суд во Скопје — — 274 

217. Одлука за разрешување и именување 
претседател и членови на Советот за по-
шумување на голините — — — — 274 

218. Одлука за изменување на Одлуката за 
подготвување и донесување измени и 
дополнувања на Општествениот план на 
Социјалистичка Република Македонија 
за периодот од /1981 до 1985 година — 275 

219. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Издавачкиот совет на Новинско-
издавачката работна организација Служ-
бен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — 275 

220. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Правниот факултет 
во Скопје — — — — — — — — 275 

221. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедни-
ца во Советот iHa ООЗТ Филозофски 
факултет во Скопје — — — — — 276 

222. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на Филолошкиот факултет 
во Скопје - - - - - - - - 276 

223. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Економскиот ф а к у л -
тет во Скопје — — — — — — — 276 

224. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Економскиот институт 
во Скопје - - - - - - - - 277 

225. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Собирот на работниците на Ре-
публичкиот завод за унапредување на 
домаќинството — — — — — — — 277 

226. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Советот на Домот за доенчиња 
и мали деца во Битола за именување 
директор на Домот — — — — — — 277 

227. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Институтот за градни 
болести и туберкулоза на СРМ — — 277 

228. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Заводот за медицинска 
рехабилитација на СР Македонија — — 278 

229. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Институтот за еконо-
мика и организација на земјоделството 278 

230. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на Центарот за странски ја -
зици во Скопје — — — — — — — 278 

231. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница -
во Советот на Вишата земјоделска шко-
ла во Струмица — — — — — — 279 

232. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Собранието и Советот на Универ-
зитетот во Битола — — — — — — 279 

233. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во к о н к у р е н т и 
комисии за изготвување предлози за из-
бор на декани и директори на високо-
образовни организации — — — — — 279 

Издаваш: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември бр 10-а, Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар1 Јаневски. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


