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181. 
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 ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ВО СТОПАНСТВО-

ТО ВО 1977 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за здружување на сред-
ствата на резервите за покривање на загубите во 
стопанството во 1977 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 18 април 1978 година. 

Број 06-1055 
18 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕР-

ВИТЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ВО 
СТОПАНСТВОТО ВО 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Основните организации на здружениот труд од 

областа на стопанството, договорните организации, 
земо ј де леќите и други задруги (во* натамошниот 
текст: организации на здружениот труд), заради 
обезбедување средства за санација на одделни ор-
ганизации на здружениот труд, должни се да здру-
ж а т дел од средствата на резервите во општински-
те фондови за заеднички резерви и во Републич-
киот фонд за заеднички резерви, според одредбите! 
на овој закон. 

Член 2 
Основица за пресметување на средствата на 

резервите што се здружуваат во општинските 

фондови за заеднички резерви и во Републичкиот 
фонд за заеднички резерви претставуваат изво-
рите на средствата на резервите на организациите 
на здружениот труд, според состојбата искажана 
по завршните сметки за 1977 година, намалена за 
ангажираните средства за покривање на загуби на 
други основни организации на здружениот труд. 

Член 3 
Организациите на здружениот труд ќе ги здру-

ж а т средствата на резервите во фондовите за заед-
нички резерви во висина од 12,5 отсто во општин-
скиот и 12,5 отсто во Републичкиот фонд за заед-
нички резерви од предвидената основица во член 
2 од овој закон. 

Член 4 
Организациите на здружениот труд ќе извр-

шат уплатување на средствата на резервите н а ј -
доцна до 30 април 1978 година на сметките на фон-
довите за заеднички резерви. 

Член 5 
Здружените средства на резервите фондовите 

за заеднички резерви ќе ги доделуваат за намена-
та од член 1 на овој закон, во вид на санациони 
кредити, со рок на враќање до 7 години и со камат-
на стапка од 5 насто годишно. 

Член 6 
Начинот и роковите на враќањето на здруже-

ните средства ќе се регулираат со посебен закон. 

Член 7 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии, по потреба, да донесе поблиски прописи за 
начинот на пресметување на средствата што се 
здружуваат. 

Член 8 
Контролата над пресметувањето и уплатување-

то на средствата од овој закон ќе ја врши Служ-
бата на општественото книговодство. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

А 
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182. 
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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 
СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за пренесување на средствата на Социјалистич-
ка Република Македонија за инвестиции во сто-
панството врз организациите на здружениот труд. 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 18 април 1978 година. 

Број 06-1056 
18 април 1978 година 

Скопје 

Претседател 
н а П р е т с е д а т е л с т в о т о н а С Р М , 

Видое Смилевски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУ -
ЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за пренесување на средствата на 

Социјалистичка Република Македонија за инвести-
ции во стопанството врз организациите на здруже-
ниот труд („Службен весник на СРМ", бр. 9/74, 
?0/74, 25/76 и 15/77), во член 7 став 2 бројот „1976" 
се заменува со бројот „1977". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

говор за позабрзан развој на подрачјата во гра-
ничниот појас и ридско планинските реони во СР 
Македонија за периодот од 1976—1980 година „Слу-
жбен весник на СРМ бр. 35/77 год. и тоа: 

1. Во областа на индустријата: 
За изградба, проширување, модернизација и 

оптимализација на капацитетите во сите индустри-
ски гранки утврдени со Единствената класифика-
ција на дејностите, освен производството на елек-
тростопанството, производство на јаглен, производ-
ство на железна руда, црна металургија, производ-
ство на руди од обоени метали, производство на 
обоени метали и производство на базни хемиски 
производи. 

2. Во областа на земјоделството: 
— во сточарство: набавка на добиток, живина 

и риба, производство и одгледување на подмладок 
и приплоден добиток, гоење на добиток и живина 
и изградба на нови и адаптација на постоечки об-
јекти за производство на сточарски производи, про-
изводи од живина и производство на риба, како и 
изградба на сместувачки капацитети за добиток, 
собирни центри за млеко и друго; 

— подигање на долгогодишни насади (овоштар-
ници, лозја и хмеларници); 

— набавка на опрема за земјоделско производ-
ство; 

— вложување во агромелиорации и проширу-
вање на обработливи површини; 

— изградба на магацински простори за сместу-
вање и чување на земјоделски производи и на оп-
ределени резерви од интерес на Републиката како 
и складишта, л адил ници; 

— изградба на собирни центри и доработувачки 
и преработувачки објекти за лековити билки; 

— изградба на преработувачки капацитети за 
земјоделски производи (компири и др.); 

— изградба на мали акумулации; 
— изградба на пристапни патишта и шумски 

комуникации; 
— модернизација на селскР! домаќинства. 
3. Во областа на сообраќај и врски: 
— за изградба и реконструкција на објекти од 

ПТТ врски и ТВ репетитори за прием на ТВ про-
грама; 

— изградба на пристанишни објекти на езерата 
и патиштата од IV ред. 

4. Во областа на прометот, туризмот и другите 
услужни дејности: 

— за изградба на продажен простор, турис-
тички објекти и на капацитети од производното и 
услужното занаетчиство. 

Член 2 

183. 
Врз основа на член 3 од Законот за давање на-

доместок на камата за определени кредити во пе-
риодот од 1976 до 1978 година („Службен весник на 
СРМ" број 30/77 и 39/77), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ВЛОЖУВА-
ЊА ЗА ПОЗАБРЗАН РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА 
ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС И РИДСКО-ПЛАНИН-
СКИТЕ РЕОНИ ЗА КОИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 
ДО 1980 ГОДИНА ЌЕ СЕ ДАВА НАДОМЕСТОК НА 
КАМАТА НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
Банките и организациите на здружениот труд 

ќе остваруваат надоместок на камата за кредити 
што ги даваат за следните видови на инвестициони 
вложувања за развој на ридско-планинските реони 
и гранични појаси утврдени во Општествениот до-

Надоместот на камата за видови на вложувања 
од член 1 на оваа одлука се дава за кредитите што 
ќе бидат одобрени во периодот од 1978 до 1980 го-
дина. 

Член 3 

Банките кои ќе одобруваат кредити за наме-
ните определени со оваа Одлука, секои 3 месеци ќе 
го информираат Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија за создадените обврски по оваа 
основа. 

Член 4 

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

Број 23-812/1 
5 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с.р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 24 април 1978 
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184. 
Врз основа на член 2 од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и општините 
како депозит во Народната банка на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/77), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИ-
НОТ И РОКОВИТЕ НА ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА 
ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И 
НА ОПШТИНИТЕ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОД-

НАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за начинот и роковите на прене-

сувањето на паричните средства на Републиката и 
на општините како депозит во Народната банка на 
Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 11/78), 
во членот 2, став 1, во бројот и називот на сметка-
та „789 — Други средства со посебна намена на 
општествено-политичките заедници" на крајот се 
става запирки и се додаваат зборовите: „Освен пот-
сметките 661, 677, 682, 784, 752 и 544". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Број 23-386/2 
12 април 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

185. 
Врз основа на член 7 од Законот за здружу-

вање на средствата на резервите за покривање 
на загубите во стопанството во 1977 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 17/78), републичкиот се-
кретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА СРЕД-

СТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ ШТО СЕ 
ЗДРУЖУВААТ 

1. Основните организации на здружениот труд 
од областа на стопанството, договорените органи-
зации, земјоделските и други задруги (организации 
на здружениот труд), ги пресметуваат средствата 
на резервите што се здружуваат според одредбите 
на Законот за здружување на средствата на ре-
зервите за покривање на загубите во стопанството 
во 1977 година (законот), на начин определен со 
ова упатство. 

2. Основица за пресметување на средствата на 
резервите, во смисла на член 2 од Законот, прет-
ставува износот на средствата од контата на гру-
па 95 според состојбата искажана по завршните 
сметки за 1977 година, намален за износот на сред-
свата што се водат на контото 054 со состојба на 
31 март 1978 година. 

3. Организацијата на здружениот труд ги 
здружува само средствата на резервите, утврдени 
според точката 2 на ова упатство, што го надми-
нуваат износот на едномесечниот личен доход на 
работниците пресметан на начин утврден со само-
управниот општ акт. Така, на пример, ако основи-
цата на организацијата на здружениот труд из-
несува 80.000 динари, а едномесечниот личен доход 
на работниците 70.000 динари, таа организација 
здружува само средства во износ од 10.000 динари 
и тоа по 5.000 динари во Општинскиот фонд и во 
Републичкиот фонд за заеднички резерви. 

4. Средствата на резервите што се здружува-
ат се уплатуваат на сметките: 

— за Републичкиот фонд за заеднички резер-
ви — 40100-651-16; и 

— за Општинскиот фонд за заеднички резер-
ви — на сметката на Општинскиот фонд во опш-
тината каде што е седиштето на организацијата 
на здружениот труд. 

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1110/1 
21. IV 1978 година* 

Скопје 
Заменик на републичкиот 

секретар, 
Тахир Кадриу, е. р. 

186. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката за одре-
дување надоместок за приклучување на нови 
корисници на водоводната мрежа бр. 03-1752, до-
несена на 26 ноември 1975 година од работнич-
киот совет на Организацијата на здружениот 
труд „Градски водовод" во Охрид, на основа чле-
нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 
20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 1 
март 1978 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за одредување на -
доместок за приклучување на нови корисници на 
водоводната мрежа бр. 03-1752, донесена од работ-
ничкиот совет на Организацијата на здружениот 
труд „Градски водовод" во Охрид на седницата 
одржана на 26 ноември 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Организацијата на здружениот 
труд „Градски водовод" во Охрид на начинот пред-
виден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. По повод на поднесена претставка Устав-
ниот суд на Македонија по сопствена иницијатива 
поведе постапка за оценување уставноста на од-
луката означена во точката 1 на оваа одлука, 
затоа што основано се постави прашањето за не ј -
зината уставност. 

4. На седницата Судот од списите во предметот 
утврди дека со оспорената одлука е предвидено 
учество на корисниците за нов приклучок на во-
доводна мрежа, но без враќање на средствата вло-
жени од корисниците на комуналните услуги и 
без да им се обезбеди надоместок за овие сред-
ства во вид на камата и други погодности. 

Со ставот 1 на член 28 од Уставот на СР Ма-
кедонија е предвидено дека на работниците во ос^ 
новната организација на здружениот труд, која во 
своето работење се користи со средства на други 
организации на здружениот труд кои по тој основ 
имаат право на учество во заеднички остварениот 
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доход, им се обезбедуваат, во рамките на така ос-
тварениот доход, средства за нивната лична и за -
едничка потрошувачка, во согласност со заеднич-
ките основи и мерила што важат во организациите 
на здружениот труд, како и средства за проширу-
вање на материјалната основа на трудот според 
нивниот придонес во заеднички остварениот доход. 
Со членот 30 од Уставот е предвидено дека ор-
ганизациите на здружениот труд можат, заради: 
проширување на материјалната основа на трудот, 
да собираат парични средства од граѓаните и да 
им обезбедат со враќање на овие средства и н а -
доместок за вложените средства во вид на кама-
та или други погодности определени врз основа 
на закон. Според членот 60 од Законот за здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 53/76) 
работниците го стекнуваат доходот на основната 
организација од вкупниот приход што ќе го ост-
вари таа и тоа со: 1) продажба на производи и ус-
луги на домашниот и странскиот пазар односно 
во рамките на организацијата на здружениот труд; 
2) со учество во заедничкиот остварен доход по 
основа на здружувањето на трудот и средствата; 
3) со слободна размена на трудот и 4) на име ком-
пензација, регрес, премија, дотација и по други 
основи утврдени со закон или со самоуправна 
спогодба односно со договор во согласност со Зако-
нот. Со членот 91 од овој сојузен закон органи-
зацијата на здружениот труд може, заради про-
ширување на материјалната основа на трудот, да 
собира парични средства од граѓаните. Граѓаните 
имаат право да им се вратат овие средства, како 
и право на надомест за тие средства во вид на 
камата или други погодности утврдени врз основа 
на законот. Со членот 3 од Законот за придонес 
за користење на градежно земјиште („Службен 
весник на СРМ" бр. 45/72) е предвидено придо-
несот за користење градско земјиште да се ко-
ристи, меѓу другото, и за кредитирање изградбата 
на комунални објекти и инсталации од индиви-
дуално користење. 

Од означените уставни и законски одредби 
произлегува дека изворите на средства за проши-
рување на својата материјална основа на трудот, 
основната организација на здружениот труд ги 
обезбедува првенствено од доходот што ќе го ос-
тварат нејзишгге работници. За постигање на оваа 
цел таа може да здружува средства во разни об-
лици со други организации на здружен труд, при 
што треба да им обезбеди учество во заеднички 
остварениот доход. Освен тоа, таа може да собира 
парични средства и од граѓаните, при што е дол-
жна, со враќањето на овие средства, да им обез-
беди и надоместок за вложените средства во вид 
на камата и други погодности. Најпосле, органи-
зацијата може за истата цел да обезбеди кредит 
од средствата од членот 3 од Законот за придо-
нес за користење на градско земјиште, со оглед 
на тоа што во случајов се во прашање објекти и 
инсталации од индивидуално користење, како и 
по пат на добивање други кредити. Од изнесеново 
произлегува дека организацијата на здружениот 
труд нема уставен ниту законски основ да ги об-
врзува граѓаните и другите корисници на нејзи-
ните услуги да учествуваат во создавањето на 
нејзината проширена репродукција, доколку не 
обезбеди враќање на вложените средства со надо-
месток за нивното вложување во вид на камата 
и други погодности. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука 
не е предвидено враќање на средствата вложени 
од корисниците на комуналните услуги и не им е 
обезбеден надоместок за овие средства во вид на 
камата и други погодности, Судот оцени дека таа 
не е во согласност со членот 30 од Уставот на СР 
Македонија и членот 91 од Законот за здруже-
ниот труд. 

Оваа одлука Судот, согласно членот 433 од 
Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 
15 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното де ј -
ство на неговите одлуки, ја донесе на седница 
без претходно одржување на јавна расправа, затоа 
што смета дека натамошното разјаснување на 
предметот од страна на учесниците во постапката 
не е неопходно. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 41/77 
1 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с.р. 

187. 
Уставниот суд на Македонија, на основа ч л е -

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по одржаната јавна расправа, 
на седницата од 27 февруари 1978 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ одлуките на Собранието 
на општината Гостивар: 

а) Одлуката за одобрување на урбанистичкото 
решение за населбите Маврови Анови и Маврово 
бр. 01-1959 од 15 март 1967 година („Службен глас-
ник на општината Гостивар" бр. 16/67); 

б) Одлуката за одобрување на ревизијата на 
урбанистичкото решение за Маврови Анови и ур-
банистичките решенија за месностите „Крстови I " 
и „Крстови И" бр. 0201—4604 од 25 декември 1970 
година („Службен гласник на општината Гостивар 
бр. 12/70); 

в) Одлуката за одобрување на урбанистичкото 
решение за селото Леуново и ид еј ното урбанис-
тичко решение за дел од населбата „Влаовци" 
бр. 0201—3277 од 24 септември 1974 година („Служ-
бен гласник на општината Гостивар" бр. 12/71); 

г) Одлуката за одобрување на урбанистичкото 
решение на туристичката населба „Какачка река" 
во реонот на Мавровското езеро бр. 0208—1599 од 
27 април 1972 година („Службен гласник на оп-
штината Гостивар" бр. 6/72); 

д) Одлуката за одобрување на урбанистичкото 
решение за населбата „Белички камен" на Мав-
ровско езеро бр. 0201—3823 од 10 ноември 1972 
година („Службен гласник на општината Гости-
вар" бр. 16/72); 

ѓ) Одлуката за измена и дополнување на де -
талниот урбанистички план на селото Маврово и 
месноста „Какачка река" бр. 3533 од 31 октомври 
1973 година („Службен гласник на општината Го-
стивар" бр. 21/73); и 

е) Одлуката за измена и дополнување на Од-
луката за одобрување на урбанистичките реше-
нија за селото Леуново и ид еј ното урбанистичко 
решение за дел од населбата „Влаовци" бр. 02-2475 
од 5 јули 1974 година („Службен гласник на оп-
штината Гостивар" бр. 16/74). 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРM" и во „Службен гласник на општи-
ната Гостивар". 

3. На Уставниот суд на Македонија му е под-
несен предлог од Организацијата на здружениот 
труд Национални паркови и ловишта во Скопје 
за оценување уставноста и законитоста на одлу-
ките означени во точката 1 на оваа одлука. Спо-
ред наводите во предлогот овие одлуки биле про-
тивуставни и незаконити затоа што со нив Со-
бранието на општината Гостивар неосновано ур-
банизира ло шумско земјиште кое со закон било 
прогласено за национален парк и дадено на у п -
равување на Основната организација на здруже-
ниот труд Национален парк „Маврово" во Гости-
вар во состав на Организацијата на здружениот 
труд Национални паркови и ловишта во Скопје. 
Со тоа, од една страна, се причинувала штета на 
заштитниот шумски фонд, а од друга страна, со 
доделувањето на тоа земјиште од страна на оп-
штинското собрание на одделни корисници за из-
градба на викенд куќи, се ограничувале работните 
луѓе на основната организација во управува-
њето со основните средства. Освен тоа, во пред-
логот се оспорува уставноста и законитоста на 
означените одлуки и затоа што при нивното под-
готвување не била обезбедена соработка со Ос-
новната организација на здружениот труд „Мав-
рово" во Гостивар и со другите заинтересирани 
органи и организации. 

4. На јавната расправа од списите и искажу-
вањата на претставниците на учесниците во 
постапката Судот утврди дека со оспорените од-
луки Собранието на општината Гостивар ги ус-
воило урбанистичките планови на означените на-
селби (локалитети) околу Мавровското езеро и 
дека одлуките биле изнесени на јавен увид, но 
без претходно да била остварена соработка со 
заинтересираните органи и организации, посебно 
со организациите на здружениот труд што уп-
равуваат и се грижат за заштита на шумското 
богатство и на природните реткости. 

Според ставот 2 на член 3 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 15/73 и 45/77) урбанистичко-
то планирање се остварува со урбанистички пла-
нови и за подрачја со специјална намена, како 
што се националните паркови (заштитени под-
рачја). Согласно членовите 6 и 28 од овој закон, 
при изработувањето на урбанистичките планови 
се обезбедува соработка со заинтересираните ор-
гани на општественото самоуправување, органи-
зациите на здружениот труд, самоуправните ин-
тересни заедници, месните заедници и другите 
самоуправни организации и заедници, а особено 
со органите и организациите надлежни за опш-
тественото планирање, водостопанството, заштита 
на природата, заштитата на спомениците на кул-
турата и други. Со членот 29 од истиот закон е 
предвидено урбанистичкото планирање во сите 
фази на изработувањето задолжително да се ста-
ви на јавен увид. Според членот 16 од Законот за 
заштита на природните реткости („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/73, 42/76 и 25/77) во на-
ционалните паркови можат да се вршат и опре-
делени работи за потребите на науката и за зго-
лемување на атрактивноста на парковите за ре-
креација и развој на туризмот, за што одлука 
донесува органот на управување на национални-
от парк по претходно прибавено мислење од 
Републичкиот завод за заштита на природните 
реткости. Со членот 58 од овој закон е предви-
дено дека, при подготовките и изработката на 
планови за изведување на работи со кои природ-
ните реткости би можеле да се оштетат или 
уништат, односно со кои би се изменил природ-
ниот изглед или геоморфолошките, биолошките и 
други карактеристики на природната реткост, 
надлежниот орган е должен да прибави прет-
ходно мислење од надлежниот завод. 

Од изнесените законски одредби произлегува 
заклучок дека општината со закон е овластена 
да донесува урбанистички планови, меѓу другото, 
и за определени подрачја на територијата на 
општината со специјална намена како што се 
националните паркови. Меѓутоа, во постапката за 
донесување на овие планови општината е должна 
да оствари соработка со сите заинтересирани ор-
гани на општественото самоуправување, органи-
зациите на здружениот труд и другите самоуп-
равни организаци и заедници, а особено со ор-
ганите и организациите надлежни за . општестве-
ното планирање, заштита на природата, заштита 
на спомениците на културата и други. Судот сме-
та дека оваа соработка е неопходна заради со-
гледување и правилно решавање на сите пробле-
ми и прашања што се поставуваат во врска со 
урбанизирањето на националните паркови, како 
подрачја со специјална намена. Во конкретниов 
случај оваа соработка особено требало да биде 
остварена меѓу Собранието на општината Гости-
вар и Основната организација на здружен труд 
Национален парк „Маврово" во Гостивар затоа 
што грижата за заштитата на шумското богатство 
на подрачјето на националниот парк била дове-
рена на оваа основна организација, која требало 
да биде запознаена за секоја промена во нацио-
налниот парк за да може да има поактивен од-
нос кон тие промени (давање согласност, одобре-
ние и ел. на промените предвидени со урбанис-
тичкиот план). Според мислењето на Судот ста-
вањето на урбанистичкиот план на јавен увид 
не обезбедува учество на заинтересираните ф а к -
тори во донесувањето на планот, затоа што об-
врската од членот 28 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање е посебна обврска која 
бара одговорен и активен однос на сите заинте-
ресирани органи и организации и таа не може 
да се изедначи со јавниот увид, кој претпоставу-
ва, но не обезбедува учество. Освен тоа, урба-
нистичкиот план се става на јавен увид кога 
претходно е извршена размена на мислења и се 
усогласени гледиштата на заинтересираните ор-
гани и организации. Поради тоа, неисполнување-
то на обврската за обезбедување учество на сите 
заинтересирани фактори при подготвувањето на 
урбанистичките планови не претставува, според 
мислењето на Судот, безначаен формален недос-
таток на постапката за донесување на урбанис-
тичкиот план, туку напротив тоа е битен елемент 
на таа постапка кој има одраз и врз самата со-
држина на планот. Според тоа, обврската од ч л е -
нот 28 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање за обезбедување на соработка паѓа 
на општинското собрание, но секако таа не е по-
мала и за сите заинтересирани органи и органи-
зации, кои би требало да бидат поактивни, да 
се ангажираат и, ако треба, да се наметнат, за 
да се изврши таа соработка и изнајдат соодветни 
решенија. 

Со оглед на тоа што при донесувањето на 
оспорените одлуки не била обезбедена соработка 
меѓу Собранието на општината Гостивар и особе-
но со Основната организација на здружениот труд 
Национален парк „Маврово" во Гостивар и со 
Републичкиот завод за заштита на спомениците 
на културата, Судот оцени дека тие не се во 
согласност со член 28 од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање, поради што одлучи 
како во точка 1 на оваа одлука. 

У. бр. 109/76 
27 февруари 1978 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д -р Асен Групче, е. р. 
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КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на Стопанското претприја-

тие „НАПРЕДОК" од село Требиште, Гостиварско, 

р а с п и ш у в а 

П О В Т О Р Е Н 

Пријавите комплетирани со потребните доку-
менти за исполнување на бараните услови, како и 
кратки биографски податоци да се доставуваат до 
Конкурсната комисија на Работничкиот совет на 
„ДРВОДЕКОР" — ул. „28" број 1 — Скопје, теле-
фон 238-544. (172) 

К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ОЗТ 
Услови: Покрај општите услови предвидени со З а -

конот, кандидатот треба да ги исполнува и 
следните посебни услови: 

— да поседува висока стручна подготовка од 
економски или правен факултет со на јмалку 3 го-
дини работен стаж во стопанството; 

— виша или средна стручна подготовка од еко-
номска, земјоделска, градежно-техничка или тр-
а е с к а насока со најмалку 4 години работа во сто-
панството. 

— ВК-работник со 6 години работа во стопан-
ството 

— да поседува морално-политички квалитети и 
организаторски способности. 

— да не е осудуван и да не се води против него 
кривична постапка. 

Некомплетните и ненавремено поднесените до-
кументи нема да се земаат предвид при разгледу-
вањето. 

Пријавите со сета потребна документација да 
се доставуваат до конкурсната комисија на ОЗТ 
„Напредок" е. Требиште, Гостиварско. (173) 

Конкурсната комисија на Работната организација 
„ДРВОДЕКОР" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работите, односно работните 
задачи со посебни овластувања и одговорности — 

ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ 

Конкурсната комисија на Основната организа-
ција на здружен труд за превоз на патници и сто-
ки во земјата и странство „ОРЕЛ" — Радовиш, со-
гласно СС за организација и систематизација на 
работните места 

р а с п и ш у в а 

по трет пат 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО 
СЕКРЕТАР НА ООЗТ 

УСЛОВИ: 

Покрај општите услови предвидени во Законот 
за работните односи, заинтересираните кандидати 
треба да ги исполнуваат и следните посебни усло-
ви: 

— да се дипломирани правници со над две го-
дини работно искуство во струката, или 

— да се правници со над три години работно 
искуство во струката. 

Заинтересираните кандидати со молбите да до-
стават: 

— диплома или уверение за завршена школска 
наобразба, и 

— потврда за работно искуство. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето, односно до пополнувањето на работното ме-
сто, 

Молби со комплет документи се доставуваат 
до Конкурсната комисија ООЗТ „ОРЕЛ" — Радо-
виш, преку архивата. 

^ к о м п л е т и р а н и документи нема да се разгле-
дуваат. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на средствата за лични доходи за ова ра -
ботно место. (174) 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за здружен труд, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните услови: 

— да има завршено шумарски факултет •— ин-
дустриска насока, со работно искуство во струката 
од најмалку 5 години или 

— да има завршено шумарски факултет — оп-
шта насока, со работно искуство во струката од 
најмалку 6 години или 

— да има завршено градежно-архитектонски 
факултет, со работно искуство во струката од н а ј -
малку 6 години; 

— да поседува морално-политички квалитети 
и организациони способности и 

— да не е под истрага. 
Со молбата (пријавата) по конкурсот канди-

датот треба да поднесе: 
— доказ за стручната подготовка; 
— доказ за работното искуство и 
— уверение дека не е под истрага. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Изборот ќе се изврши во рок од 7 дена по за-

вршување на конкурсот. 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
— СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на: 
а) Наставник во постојанен работен однос (во 

сите звања) по предметот германски јазик; 
б) Асистенти по предметите: 

— Политичка економија; 
— Стопанска историја; 
— Математика за економисти (два асистен-

та); и 
— Математика за економисти (два асистента) 

— Основи на статистиката. 
Условите за избор се определени во Законот 

за високото образование и Статутот на Факултетот. 
Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 

Факултетот во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот. (155) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Рудници за олово и цинк „Злетово-Саса" — 
Пробиштип, врз основа на Правилникот за начинот 
и постапката за отстапување на изградба на инве-
стициони објекти („Службен весник на СРИ", број 
24/74), објавува 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОДОБНОСТА НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИО-
НЕН ОБЈЕКТ Ф А Б Р И К А ЗА ТЕШКИ СТАРТЕР 

АКУМУЛАТОРИ „ЗЛЕТОВО" — ПРОБИШТИП 

1. Предмет на отстапувањето се градежните ра -
боти на инвестициониот објект Фабрика за 
тешки стартер акумулатори „Злетово", која ќе 
се гради во Пробиштип. 

2. Ориентационата вредност на инвестиционите 
работи (градежен дел) на објектите изнесува 
180.000.000 динари. 

3. Еден дел од објектите со ориентациона повр-
шина од 32600 м2 се изведуваат во челична 
конструкција, а останатите со ориентациона 
површина од 8450 м2 се изведуваат во арми-
рано-бетонска конструкција. 

4. Рок на завршување на градежните работи е 
12 (дванаесет) месеци. 

5. Заинтересираните изведувачи — ОЗТ поднесу-
ваат пријави во писмена форма со напомена за 
учество на конкурсот. 

6. Пријавата за учество на конкурсот треба да ги 
содржи следните податоци: 
1) полн назив на ОЗТ и точна адреса, 

2) податоци за квалификационата структура 
на вработените, 

3) податоци за техничката опременост на ОЗТ, 

4) податоци за капацитетот (работна сила и 
структура, градежна опрема), која ќе биде 
ангажирана за изведување на инвестицио -
ниот објект, 

5) податоци и список на изведени слични об-
ј екти, 

6) извод од завршната сметка за 1976 и 1977 
година и успехот на работењето, 

7) можности за кредитирање од страна на из -
ведувачот (критериумите цитирани во точка 
6 ќе служат за оценка на подобноста за при-
бирање на понуди), 

7. Подносителот на пријавата е должен да под-
несе доказ (регистрација) дека е овластен 
за изведување на инвестициони објекти од 
овој вид, 

8. Краен рок за поднесување на пријави е 7 (се-
дум) дена од денот на објавувањето на овој 
конкурс. 

9. Одлука за оценка за подобност ќе донесе ко-
мисијата во рок од 5 дена по истекот на ,рокот 
за пријавување. 

10. Претставниците на изведувачките ОЗТ кои 
поднеле пријави се должни на стручната ко-
мисија да и ги предадат своите писмени овлас-
тувања за застапување. 

11. Нема да се земат во разгледување некомплет-
ни пријави и пријави кои се доставени по ис-
текот на определениот рок. 

12. Конкурсот ќе се одржи во колку пристигнат 
на јмалку две пријави. Отсуството на претстав-
ниците не го одложува одржувањето на кон-
курсот. 

13. Изведувачките ОЗТ кои ќе бидат оценети како 
подобни се должни во рок од 30 дена од денот 
на приемот на одлуката да ги достават своите 
понуди. 
Секој изведувач може да достави по една по-
нуда. 

14. Отстапување на работите ќе се изврши под 
условите определени со овој конкурс, инвести-
ционо-техничката документација, општите ус-
лови за договарање и градење на инвестициони 
објекти, како и посебните услови на инвести-
торот. 

15. Во времето на траењето на конкурсот заинте-
ресираните можат да извршат увид на распо-
ложивата инвестиционо-техничка документаци-
ја секој работен ден од 8—12 часот во просто-
риите на инвеститорот во Пробиштип. 

16. За одлуката за избор на најподобни понуду-
вачи ќе бидат известени сите учесници во рок 
од 10 дена од денот на истекот на конкурсот. 

(171) 

Конкурсната комисија на Работната организа-
ција на здружен труд „БАЛКАНШПЕД" — Радо-
виш, врз основа на одлуката бр. 2 од 22-03-197-3 
година од Работничкиот совет 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО 
РАКОВОДИТЕЛ НА ПЛАНСКО-АНАЛИТИЧКА-

ТА С Л У Ж Б А — ЕДЕН ИЗВРШИТЕЛ 

У С Л О В И : 

Покрај општите услови предвидени во Законот 
за работните односи заинтересираните кандидати 
треба да ги исполнуваат и следните посебни ус-
лови: 

— да се со виша економска школа — финан-
сиско-книговодствен смер; 

— да имаат на јмалку четири години работно 
искуство во струката. 

Заинтересираните кандидати со молбите да до-
стават: 

— диплома или уверение за завршена школска 
наобразба. 

— доказ за работното искуство. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. „ 

Молбите со комплет документи се доставуваат 
до Конкурсната комисија на Работната организа-
ција „БАЛКАНШПЕД" — Радовиш, преку архи-
вата. 

Некомплетираните молби нема да се разгледу-
ваат. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на средствата за лични доходи, односно ра-
ботни задачи. (175) 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 
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С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

181. Закон за здружување на средствата на 
резервите за покривање на загубите во 
стопанството во 1977 година — — — 473 

182. Закон за изменување на Законот за пре-
несување на средствата на Социјалис-
тичка Република Македонија за инвести-
ции во стопанството врз организациите 
на здружениот труд — — — — — — 474 

183. Одлука за видот на инвестиционите вло-
ж у в а њ а за позабрзан развој на подрач-
јата во граничниот појас на ридско-пла-
ниските реони за кои во периодот од 1976 
до 1980 година ќе се дава надоместок на 
камата на товар на средствата на Соци-
јалистичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството — — — — 474 

184. Одлука за дополнување на Одлуката за 
начинот и роковите на пренесувањето на 
паричните средства на Републиката и на 
општините како депозит во Народната 
банка на Македонија — — — — — 475 

185. Упатство за начинот на пресметувањето 
на средствата на резервите што се здру-
жуваат — — — — — — — — — 475 

186. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 41/77 од 1 март 1978 година — — 475 

187. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 109/76 од 27 февруари 1978 година 476 
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