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342. 
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 РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 
Се прогласува Законот за републичките сто-

ковни резерви, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 октомври 1976 го-
дина. 

Број 06-2755 
27 октомври 1976 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

Член 1 
Заради обезбедување потребите на Социјалис-

тичка Република Македонија во случај на војна 
и во други вонредни прилики и заради обезбеду-
вање стабилност на пазарот во случај на поголе-
ми нарушувања на пазарот, се формираат репуб-
лички стоковни резерви (во натамошниот текст 
стоковни резерви). 

Член 2 
Стоковните резерви се формираат и користат 

во согласност со насоките за одбрана на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и на-
соките за преземања мерки и подготовки за од-
брана на земјата и со планот за одбрана на Соци-
јалистичка Република Македонија, со основите 
утврдени со општествените планови и другите акти 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и на Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Член 3 
Формирањето, користењето и територијалната 

разместеност на стоковните резерви, изградбата и 
опремувањето на складишен простор за сместување 
и чување на стоковните резерви се врши врз ос-
нова на годишни програми и повеќегодишни пла-
нови. 

Член 4 
За вршење на работите во врска со формира-

њето, чувањето и користењето на стоковните ре-
зерви се основа Дирекција за републички стоков-
ни резерви (во натамошен текст Дирекција) како 
орган во состав на Републичкиот секретаријат за 
индустрија и трговија. 

Со Дирекцијата раководи директор кого го име-
нува Извршниот совет на Собранието на СРМ. 

Дирекцијата има својство на правно лице. 

Член 5 
Стоковните резерви ги сочинуваат определени 

земјоделски и индустриски производи, основни су-
ровини и други материјали за репродукција. 

Член 6 
Со Програмата за формирање и користење на 

стоковните резерви особено се определува: видот, 
количеството и вредноста на стоката што ги со-
чинуваат стоковните резерви, износот на средствата 
потребни за-нивното формирање, роковите на фор-
мирање на резервите и териториј алното разместу-
вање на стоките. 

Териториј алното разместување на стоковните 
резерви, пред се, мора да биде во согласност со по-
требите на народната одбрана. 

Член 7 
Програмите за формирање, за користење на 

стоковните резерви и за изградба на складишен 
простор за сместување и чување на тие резерви ги 
донесува Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, по предлог на 
Републичкиот секретаријат за индустрија и трго-
вија и Републичкиот секретаријат за народна од-
брана. 

Пред да се донесе програмата од став 1 на 
овој член, Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија ќе прибави 
мислење од Стопанската комора на Македонија. 

Член 8 
Стоковните резерви се користат во случај на 

војна и во други вонредни прилики (поплави, зем-
јотреси, суши, епидемии и др.) и заради обезбеду-
вање стабилност на пазарот во случај на поголеми 
нарушувања на пазарот. 

Стоковните резерви, заради обезбедување ста-
билност на пазарот во случај на поголеми нарушу-
вања на пазарот, можат да се користат само во 
исклучителни случаи по претходна одлука на И з -
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 9 
За стоковните резерви се купуваат производи 

пред се од домашно производство. 
Ако одредени производи за формирање или V 

пополнување на стоковни резерви нема или ги 
нема во доволни количества на домашниот пазар, 
Дирекцијата ќе преземе мерки за увоз на такви 
производи. 

Заради осигурување на потребните производи 
за стоковните резерви, Дирекцијата може со про-
изводителите да склучи договор за производство 
и испорака на одделни производи. 

Член 10 
Дирекцијата, врз основа на усвоената програма, 

организира набавка на стоки за стоковните резер-
ви, сместување и чување на тие резерви и пре-
зема мерки за интервенции на пазарот врз основа 
на одлуката на Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 
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Дирекцијата врши и други работи што се во 
врска со стоковните резерви, а што ќе и ги довери 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Во рамките на овластувањата на сојузните ор-
гани на управата, надлежни за работите на паза-
рот и цените, и сојузните дирекции за резерви на 
прехранбени и индустриски производи, Дирекци-
јата се грижи и за сојузните стоковни резерви 
што и се доверени на чување и складирање. 

Член 11 
Дирекцијата соработува со надлежните сојузни, 

републички и општински органи и организации за 
стоковните резерви во поглед на усогласување на 
работите во врска со програмирањето, формирање-
то, чувањето и користењето на резервите, заеднич-
ки преземање на мерки за интервенции на пазарот, 
териториј алното разместување на стоковните ре-
зерви и за изградба на складишта за стоковните 
резерви. 

Член 12 
Дирекцијата ги сместува и чува стоките на 

стоковните резерви, по правило, к а ј организациите 
на здружениот труд врз основа на договори за сме-
стување и чување и во свои складишта. 

Член 13 
Организациите на здружениот труд на кои им 

си доверени стоки од стоковните резерви врз основа 
на договор за складирање и чување не можат, без 
одобрение на Дирекцијата, да ги отуѓуваат, ко-
ристат, да ја изменат намената или складиштето, 
да ги заменат со стока од друг вид или квалитет 
или на друг начин да располагаат спротивно на до-
говорот. 

Член 14 
Одржувањето на стоковните резерви се врши со 

нивно повремено обновување, во зависност од ви-
дот и природата на стоката како и нивниот век 
на траење. 

Ако стоката од стоковните резерви се продава 
или се заменува заради обновување, наместо неа 
ќе се набави ист вид и количество на стока или 
друга стока која одговара за таа намена. 

Член 15 
Купувањето на стоки за стоковните резерви и 

продажбата на стоки од стоковните резерви зара-
ди обновување или нивно смалување се врши со 
јавно наддавање или прибирање на понуди. 

Купувањето на стоки за стоковните резерви и 
продажбата на стоки од стоковните резерви во 
смисла на став 1 од овој член се врши по цени 
кои се во согласност со утврдената политика на 
цени. 

По исклучок од одредбите на став 1 на овој 
член, Дирекцијата може, со претходна согласност 
на републичкиот секретар за индустрија и трго-
вија, да купи за стоковните резерви или да про-
даде од стоковните резерви и без јавно наддава-
ње односно прибирање на понуди, стоки кои не се 
произведени во земјата. 

Одредбите од став 1 на овој член не се при-
менуваат во случај на поголеми нарушувања на 
стабилноста на пазарот ниту, пак, при задолжител-
но купување на земјоделски производи по гаранти-
рани цени, ниту кога купувањето на стоките е 
однапред договорено. 

Член 16 
Средствата за формирање и користење на сто-

ковните резерви, како и за изградба и опремување 
на ек ла дишен простор за сместување и чување на 
тие резерви, се обезбедуваат: 

а) од Републичкиот буџет; 
б) по пат на кредити; 
в) од позитивните разлики остварени со работе-

њето со стоковните резерви; 

г) од средствата наменети за потребите на на-
родната одбрана; 

д) од други извори. 
Средствата за изградба и опремување на скла-

дишниот простор, наменети за сместување и чува-
ње на стоковните резерви, можат да се здружуваат 
со средствата од заинтересираните организации на 
здружениот труд и деловните банки. 

Средствата од претходниот став можат да се 
доделуваат како кредити на заинтересираните ор-
ганизации на здружениот труд. 

Член 17 
Средствата за формирање и користење на сто-

ковните резерви и за изградба на складишен про-
стор за сместување и чување на стоковните резер-
ви и за опремување на тој складишен простор се 
утврдуваат и се распоредуваат со финансискиот 
план на средствата на републичките стоковни ре-
зерви. 

Член 18 
Со финансискиот план средствата се распре-

делуваат: 
а) за формирање и користење на стоковните ре-

зерви; 
б) за изградба и опремување на складишен про-

стор за сместување и чување на стоковните ре-
зерви; 

в) за покривање трошоците за формирање, чу-
вање и одржување на стоковните резерви; 

г) за покривање загубите на производите на 
стоковните резерви кои настанале поради тоа што 
тие производи не можеле на време да се обноват; и 

д) за покривање на негативните разлики утвр-
дени со завршната сметка од работењето на сто-
ковните резерви, кои не можеле да се покријат 
од средствата на посебниот резервен фонд. 

Член 19 
Финансискиот план и завршната сметка на ре-

публичките стоковни резерви, по предлог на Со-
ветот на Дирекцијата, ги донесува Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, а ги одобрува Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Дирекцијата му доставува на Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и извештај за работењето на стоковните 
резерви, со преглед на положбата на стоковните 
резерви и основните средства. 

Член 20 
Средствата на позитивните разлики остварени 

во работењето со стоковните резерви, утврдени со 
завршната сметка на Дирекцијата, се внесуваат 
во републичкиот буџет. 

Негативните разлики што настанале во работе-
њето со стоковните резерви се покриваат од сред-
ствата кои за таа намена се обезбедуваат во ре-
публичкиот буџет. 

Член 21 
Средствата на ануитетите од кредитите дадени 

на организациите на здружениот труд за изградба 
на складишен простор можат да се користат само 
за изградба на складишен простор. 

Член 22 
Дирекцијата врши амортизација на основните 

средства според прописите за амортизација на ос-
новните средства на организациите на здружениот 
труд. 

Член 23 
Дирекцијата го води книговодството и финан-

сиското работење според прописите што важат 
за организациите на здружениот труд. 
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Член 24 
Дирекцијата може да ги даде во закуп скла-

диштата, опремата во складиштата и другите не-
движности што и се дадени на користење. 

За давање во закуп на предметите од став 1 
на овој член одлучува Советот на Дирекцијата. 

Член 25 
Средствата за работење на работната заедница 

на Дирекцијата се обезбедуваат според прописите 
што важат за републичките органи на управата 
и организациите што вршат работи од интерес на 
Републиката. 

Член 26 
Републичкиот секретар за финансии, во соглас-

ност со републичкиот секретар за индустрија и 
трговија, поблиските прописи за начинот на соста-
вување на финансискиот план и на завршната 
сметка што се однесува на работењето со стоков-
ните резерви, ќе ги донесе во рок од 1 година од 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 27 
Во Дирекцијата се формира совет. 
Претседателот и членовите на Советот на Ди-

рекцијата ги именува и нивниот број го утврдува 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Член 28 
Советот на Дирекцијата дава мислење и пред-

лози по прашања кои се однесуваат на формира-
ње и употреба на средствата на Дирекцијата, а 
особено: 

1. дава предлози по програмите за формирање и 
употреба на републичките стоковни резерви и по 
предлогот на програма за инвестициона изградба; 

2. ги утврдува предлозите на финансискиот 
план и завршната сметка за формирање и користе-
ње на републичките стоковни резерви; 

3. дава мислење за работите во врска со ф о р -
мирањето, употребата и обновувањето на републич-
ките-стоковни резерви, како и преземање на мерки 
за интервенција на пазарот; 

4. дава предлози во случај на потреба за уве-
зување стока за републички стоковни резерви; 

5. дава мислење на Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија за работите во врска со сместувањето, чува-
њето и употребата на стоковните резерви на феде-
рацијата, кои се наоѓаат на подрачјето на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

Советот на Дирекцијата донесува деловник за 
својата работа. 

Член 29 
Со парична казна од 10.000 — 200.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд или друго правно лице, ако без 
одобрение на Дирекцијата, со која има склучено 
договор за складирање и чување на стоковните ре-
зерви ја отуѓи, користи доверената стока, изврши 
промена на намената или ' складиштен , ја замени 
со друг вид на стока или друг квалитет или на 
друг начин да располага со неа спротивно на до-
говорот. 

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се 
казнат за стопански престап и одговорните лица 
во организациите на здружениот труд или во друго 
правно лице со парична казна од 1.000—10.000 
динари, ако тоа дејствие не претставува кривично 
дело. 

Член 30 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

343. 
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 ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ 

БУЏЕТ ЗА 1976 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнување на За -
конот за Републичкиот буџет за 1976 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 27. 
X. 1976 година. 

Број 06-2803 
27 октомври 1976 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за Републичкиот буџет за 1976 го-

дина („Службен весник на СРМ", бр. 46/75), во член 
3, по ставот 2 се додаваат два нови става, кои 
гласат: 

„Од остварените приходи од данокот на доход 
на организациите на здружениот труд во 1976 го-
дина претходно ќе се издвојуваат средства во ви-
сина од 25%, а најмногу до износ од 20.000.000 ди-
нари — за додатно поддржување и стимулирање 
извозот на стоки, чии пласман е отежнат. 

Средствата од претходниот став се издвојуваат 
на посебна сметка, а ќе се користат според услови-
те и критериумите што ќе ги утврди Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Досегашниот став 3 станува став 5. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

344. 

Врз основа на член 376, став 1 алинеја 6 од Ус-
тавот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за високото образование, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 октомври 1976 
година. 

Број 06-2754 
27 октомври 1976 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. • р. 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Законот за високото образование („Служ-

бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија" број 49/74), во член 16, зборовите „Изврш-
ниот совет" се заменуваат со зборовите „Републич-
киот секретаријат за образование и наука". 

Член 2 
Во член 35, по став 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Бројот на претставниците на Републиката го 

определува и нивното именување го врши Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија". 

* Став 3 станува став 4. 

Член 3 
Во член 37 став 1 се менува и гласи: 
„За работите од посебен општествен интерес 

се одлучува со мнозинство на гласови од вкупниот 
број членови на органот на управување на високо-
образовната организација. Органот на управување 
може да одлучува ако на седницата присуствуваат 
мнозинството од претставниците на општествената 
заедница, на делегатите на студентите и на настав-
ниците, соработниците и другите работници во ви-
сокообразовната организација. 

По прашањата од посебен општествен интерес, 
по кои се одлучува со лично изјаснување, одлука 
се донесува со мнозинство гласови на наставниците, 
соработниците и другите работници на високообра-
зовната организација, претставниците на опште-
ствената заедница и делегатите на студентите". 

Во член 37 став 2 зборовите „претходниот став" 
се заменуваат со зборовите „претходните ставови". 

Член 4 
Во член 39, по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Во високообразовните организации во кои има 

основни организации на здружен труд наставно-
научен совет може да се образува и за една или 
две, односно повеќе, основни организации на здру-
жен труд". 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 

Член 5 
Во член 40, по став 1 се додаваат два нови 

ставови кои гласат: 
„Во високообразовната организација во која 

има наставно-научни совети во основните органи-
зации на здружен труд, наставно-научниот совет 
на високообразовната организација се грижи за 
водењето на единствена политика во поврзувањето 
на наставната, научната и применувачката дејност, 
за остварување на плановите и програмите за раз -
вој, усовршување на организацијата и методите на 
наставната и научно истражувачката работа, како 
и за други прашања утврдени со самоуправната 
спогодба за здружување и статутот на високо-
образовната организација. 

Наставно-научниот совет од претходниот став 
на овој член го сочинуваат по еднаков број делега-
ти од наставно-научните совети на основните ор-
ганизации на здружен труд определени со стату-
тот на високообразовната о р г а н и з а ц и ј а " . 

Во став 2, кој станува став 4, зборовите „две 
третини" се заменуваат со зборот „мнозинство". 

Став 3, кој станува став 5, се менува и гласи: 
„ Н а с т а в н и о т и соработникот е избран ако до-

бие две третини гласови од присутните членови на 
наставно-научниот совет". 

Член 6 
Во член 42, по зборот „професорите" се дода-

ваат зборовите „и доцентите", а по зборот „соработ-
ници" се додаваат зборовите „и научните соработ-
ници". 

Член 7 
Во став 1 на член 54 зборовите „од соодветната 

самоуправна интересна заедница и" се бришат. 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„На наставните планови на високообразовната 

организација дава согласност собранието на соод-
ветната самоуправна интересна заедница на насо-
ченото образование". 

Во став 2, кој станува став 3, зборовите „прет-
ходниот став" се заменуваат со зборовите „ставо-
вите 1 и 2 на овој член". 

Член 8 
По член 100 се додава нов член 100-а, кој гласи: 

„Член 100-а 
За доцент, вонреден професор и редовен про-

фесор на уметничка академија по стручно умет-
ничките предмети, по исклучок може да биде из -
бран и кандидат кој нема високо образование, ако 
особено се истакнува во практиката со признати 
уметнички дела и ги исполнува другите услови 
предвидени во претходниот член". 

Член 9 
Во член 117 зборовите „во рок од една година 

од денот на неговото влегување во сила" се заме-
нуваат со зборовите „најдоцна до крајот на 1977 
година". 

Член 10 
По член 117 се додаваат четири нови членови: 

117-а, 117-6, 117-в, 117-г, кои гласат: 

„Член 117-а 
До крајот на 1981 година за доцент, вонреден 

професор и редовен професор може да биде избран 
кандидат кој нема докторат на науки, ако ги ис-
полнува другите услови од член 98 на овој закон и 
хабилитира според одредбите на овој закон. 

Н а с т а в н и о т од претходниот став хабилитира 
во текот на изборната постапка, врз основа на под-
несен хабилитационен труд. 

Хабилитациониот труд претставува самостоен 
научен или високостручен придонес и јавно се бра-
ни пред комисија од на јмалку тројца наставници. 

Член 117-6 
Одредбите од претходниот член се применуваат 

и на затечените наставници и соработници. 

Член 117-в 
Поблиски одредби за пријавувањето, предава-

њето и одбраната на хабилитациониот труд содр-
ж и статутот на високообразовната организација. 

Член 117-г 
Наставниците и соработниците кои хабилити-

рале според прописите што се применувале до вле-
гувањето во сила на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија" број 49/74), како и оние кои 
ќе хабилитираат според одредбите на овој закон, 
имаат право редовно да напредуваат." 

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

нот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 
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345. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ СО ЛИ-
ЧЕН ТРУД И СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за вршење на занаетчиска 
дејност со личен труд и средства во сопственост на 
граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 октомври 1976 
година. 

Број 06-2756 
27 октомври 1976 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈ-
НОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД И СРЕДСТВА ВО СОП-

СТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за вршење на занаетчиска дејност 

!ео личен труд и средства во сопственост на гра-
ѓаните („Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија" број 9/74), во член 4, по став 
2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Како сродни занаетчиски дејности се сметаат 
дејностите што спаѓаат во доменот на истата гран-
ка, односно што меѓусебно се надополнуваат". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 2 
Во член 14 ставовите 2, 3 и 4 се бришат, а се 

додаваат четири нови ставови кои гласат: 
„Како стручно оспособено лице во смисла на 

претходниот став се смета лице кое има завршено 
најмалку осумгодишно училиште и за кое општин-
скиот орган на управата надлежен за работите 
на занаетчиството не утврди дека е стручно оспо-
собено за вршење на определена занаетчиска де ј -
ност. 

Како стручно оспособено лице во смисла на 
став 1 од овој член ќе се смета и лице кое нема 
завршено осумгодишно училиште, а е постаро од 
40 години и за кое општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на занаетчиството ќе утврди 
дека е стручно оспособено за вршење на определе-
на занаетчиска дејност. 

Се овластува републичкиот секретар за труд, 
во согласност со Републичкиот секретаријат за 
индустрија и трговија, поблиските прописи за на-
чинот на кој се утврдува стручната оспособеност да 
ги донесе во рок од шест месеци од влегувањето 
во сила на овој закон. 

Стручната оспособеност стекната на начинот и 
под условите утврдени со ставовите 2, 3 и 4 в а ж и 
за територијата на целата Република". 

Член 3 
Во член 18 став 2, по зборовите „деловната про-

сторија" се бришат зборовите: „задолжително тре-
ба да се наоѓаат во непосредна близина на делов-

ната просторија", а се додаваат следниве зборови: 
„треба да се наоѓаат на подрачјето на деловното 
седиште на занаетчискиот дуќан". 

Член 4 
Во член 24 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Кои туѓи производи занаетчискиот дуќан мо-

ж е да ги продава, во случај на спор, утврдува 
Стопанската комора на Македонија". 

Член 5 
Во член 44, по точка 6 се додава нова точка 7, 

која гласи: 
„Ако занатечиската дејност престане да ја вр-

ши повеќе од 60 дена, а до истекот на овој рок 
не го пријави продолжувањето на водење на зана-
етчискиот дуќан". 

Член 6 
Во член 54, по став 1 се додаваат три нови 

ставови, кои гласат: 
„По исклучок од претходниот став, општината 

може да одобри вршење на занаетчиски услуги 
како споредно занимање и на вработени лица, до-
колку услугите од таквото занимање не ги задово-
луваат потребите на граѓаните и стопанството на 
подрачјето на општината. 

Општината ќе пропише кои занаетчиски услу-
ги ќе можат да се вршат како споредно занимање 
и под кои услови од страна на вработени лица. 

Лицата кои се вработени во организациите на 
здружен труд можат да добијат дозвола за да вр-
шат занатечиска дејност како споредно занимање, 
ако за тоа претходно имаат одобрение од органот 
на управувањето на организацијата на здружениот 
труд". 

Досегашниот став 2 станува став 5, а зборовите 
„од претходниот став" се менуваат и гласат „од 
претходните ставови". 

Во досегашниот став 5, кој станува став 8, збо-
ровите „ставот 1" се заменуваат со зборовите „ста-
вовите 1 и 2". 

Досегашните ставови 3, 4 и 5 стануваат ста-
рови 6, 7 и 8. 

Член 7 
Во глава 5: „Здружување на самостојните за -

наетчии", поднасловот во точка 1 „Здружување на 
самостојните занаетчии во задруги" се менува и 
гласи: 

„Здружување во задруги на самостојни зана-
етчии и други работни луѓе". 

Член 8 
Член 56 се менува и гласи: 
„Занаетчиска задруга можат да основат н а ј -

малку пет самостојни занаетчии или самостојни 
занаетчии и работни луѓе кои имаат стручна под-
готовка, односно стручно се оспособени за вршење 
на занаетчиска дејност". 

Член 9 
Член 57 се менува и гласи: 
„Здружените самостојни занаетчии ја вптизт 

дејноста во една ИЛИ повеќе деловни простории". 

Член 10 
Во член 101, во то^ка 4 зборовите: „во непо-

средна близина на деловната просторија" се бри-
шат, а се додаваат зборовите: „на подрачјето на 
деловното седиште". 

По точка 10 се додава нова точка 11, која 
гласи: 

„Ако занаетчискиот дуќан лично не го воли и 
работите во него не ги врши самостојниот занает-
чија (член 37)". 

Член 11 
По член 109 се додаваат два нови членови, кои 

гласат: 
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„Член 109-а 
Лицата кои до донесувањето на Законот за вр-

шење на занаетчиска дејност со личен труд и сред-
ства во сопственост на граѓаните („Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија" 
број 9/74) вршеле одредена занаетчиска дејност врз 
основа на постојните прописи, таквата дејност мо-
жат да ја вршат и понатаму. 

Член 109-6 
Лицата кои стекнале право за вршење на за -

наетчиска дејност врз основа на стручна оспосо-
беност до влегувањето во сила на Законот за вр-
шење на занаетчиска дејност со личен труд и 
средства во сопственост на граѓаните („Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија" 
број 9/74) ќе можат и понатаму да ја вршат зана-
етчиската дејност на територијата на Републиката. 

Лицата кои стекнале стручна оспособеност за 
вршење на занаетчиска дејност утврдена со пропи-
сите на општината (член 14 став 4) од Законот за 
вршење на занаетчиска дејност со личен труд и 
средства во сопственост на граѓаните („Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија" 
број 9/74), можат занаетчиската дејност да ја вршат 
на територијата на Републиката". 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

347. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИН-

ВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за дополнување на З а -
конот за пензиско и инвалидско осигурување, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 октомври 1976 
година. 

Број 06-2753 
27 октомври 1976 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИ-

СКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за пензиско и инвалидско осигуру-

вање („Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија" бр. 46/72), во член 105, по став 
3 се додаваат три нови ставови, кои гласат: 

„4. Рокот од став 3 на овој член за поднесува-
ње барање за утврдување во посебен стаж во 
двојно траење на времето поминато во Народно-
ослободителното движење во Егејскиот дел на Ма-
кедонија, не се однесува на борците кои не подне-
ле барање за утврдување на посебниот стаж во 
рокот одреден во смисла на став 3 од овој член. 

5. Постапката за утврдување на посебниот стаж 
од став 4 на овој член се покренува врз основа на 
потврда издадена од посебна комисија на Репуб-
личкиот одбор на Сојузот на здруженијата на бор-
ците од НОВ на Македонија, со што се потврдува 
дека постојат услови за засметување на односниот 
период во посебен стаж со двојно траење. 

6. Поблиски прописи за примена на ставовите 
4 и 5 од овој член донесува републичкиот секре-
тар за труд, во согласност со републичкиот секре-
тар за здравство и социјална политика, а по прет-
ходно прибавено мислење од Републичкиот одбор 
на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на 
Македонија и Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија". 

Досегашниот став 4 станува став 7. 

Член 2 
Правата од пензиското и инвалидското осигу-

рување што се стекнуваат со примена на одредбата 
од член 1 на овој закон можат да се остварат од 
1 јануари 1977 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија'4 . 

346. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а во врска 
со член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 27 октомври 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

З А У С В О Ј У В А Њ Е Н А Д О Г О В О Р О Т Н А Р Е П У Б -
Л И К И Т Е И А В Т О Н О М Н И Т Е П О К Р А И Н И З А 
У С О Г Л А С У В А Њ Е Н А М Е Р К И Т Е Н А Д А Н О Ч Н А -
Т А П О Л И Т И К А С О Ц Е Л З А П О Т Т И К Н У В А Њ Е 
Р А З В О Ј О Т Н А Н А У Ч Н О - И С Т Р А Ж У В А Ч К А Т А 

Р А Б О Т А , П Р О Н А О Ѓ А Њ Е Т О И Т Е Х Н И Ч К И Т Е 
У Н А П Р Е Д У В А Њ А 

I 

1. Се усвојува Договорот на републиките и ав-
тономните покраини за усогласување на мерките 
на даночната политика со цел за поттикнување 
развојот на научноистражувачката работа, прона-
оѓањето и техничките унапредувања. 

2. Се овластува Ристо Филиповски, член на 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија и републички секретар 
за финансии, во името на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, да го потпише Договорот. 

П 

Оваа одлука влегува во сила со денот на неј -
зиното донесување, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Скопје Претседател 
27 октомври 1976 година на Собранието на СРМ, 

Број 06-2752 Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. 
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348. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
27 октомври 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА БИО-
ЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За член на Советот на Биолошкиот факултет 
во Скопје се именува: 

1. Иван Чадо, на работа во Хидробиолошкиот 
завод во Охрид. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2772 
27 октомври 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

349. 

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 
октомври 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ФА-

КУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИКА ВО СКОПЈЕ 

За член на Советот на Факултетот за физика 
во Скопје се именува: 

1. Саво Крстевски, дипл. правник во „Алка-
лоид" — Скопје. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2770 
27 октомври 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

350. 

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 
октомври 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ХЕМИСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Советот на Хемискиот факултет 
во Скопје се именуваат: 

1. Ратка Јаневска, дипл. инж. технолог, про-
фесор во Хемиското училиште „Борис Кидрич" во 
Титов Велес. 

2. Светозар Костовски, дипл. хемичар во Ком-
бинатот „Југохром" во Јегуновце. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2771 
27 октомври 1976 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

351. 

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија, Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
27 октомври 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОБИРОТ НА 
РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ГЕОГРАФСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

З а членови на Собирот на работната заедница 
на Географскиот факултет во Скопје се имену-
ваат: 

1. Апостол Апостолов, професор на Педагошка-
та академија во Скопје, 

2. Лилјана Сушенска, професор во Гимназијата 
„Браќа Миладиновци" — Драчево. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2769 
РЛ октомври 1976 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гировски, с. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

352. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 октомври 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ФА-
КУЛТЕТОТ ЗА МАТЕМАТИКА ВО СКОПЈЕ 

За член на Советот на Факултетот за мате-
матика во Скопје се именува: 

1. Илир Спахиу, професор на Педагошката 
академија во Скопје. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2773 
27 октомври 1976 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

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

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

здружениот труд на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија на седницата одржана 
на 27 октомври 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИТЕ НА СО-
БОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИ-

ЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

За членови на Одборот за индустрија, рудар-
ство, градежништво, сообраќај и занаетчиство се 
избираат: 

Благоја Божиновски, и 
Глигор Мановски. 
За член на Одборот за меѓусебните односи на 

работниците во здружениот труд и прашањата на 
вработувањето се избира: 

Игно Арсовски. 
За член на Одборот за општествено-економски 

односи и развој се избира: 
Владо Гоговски. 
За член на Одборот за образование, наука и 

култура се избира: 
Фикрет Пиргози, 
сите делегати на Соборот на здружениот труд 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2768 
27 октомври 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

353. 

Врз основа на член 22 алинеја 3 од Деловни-
кот на Соборот на здружениот труд на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/75), Соборот на 

354. 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 3 февруари 1976 година, го прет-
ресе материјалот „Заштита на националните пар-
кови во Социјалистичка Република Македонија", 
па врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27 октомври 1976 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ ЗАШТИТАТА НА НАЦИО-

НАЛНИТЕ ПАРКОВИ ВО СР МАКЕДОНИЈА 

Националните паркови во СР Македонија: Пе-
листер, Маврово и Галичица, поради своите мно-
губројни вредности, функција и значење, како 
природни реткости и културни добра од општ ин-
терес, се под посебна заштита на општествената 
заедница. 

Грижата за заштита, развој и унапредување 
на овие национални вредности, прогласени со за -
кон, е се понагласена. Меѓутоа, и покрај постиг-
натите резултати во заштитата на природните уба-
вини во националните паркови, ретките видови на 
фдората и фауната, се уште постојат нерешени 
прашања, особено во поглед на правната заштита, 
програмирањето на заштитата и режимот на ко-
ристењето, организацијата, управувањето и финан-
сирањето. 

Соборот констатира дека во националните пар-
кови не се утврдени заштитните зони, дека, освен 
шумско-стопанските основи, не постојат програми 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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за заштита, уредување, развој и^ унапредување на 
парковите и дека не е извршена валоризација на 
предностите во националните паркови како основа 
за изготвување критериуми и мерила за нивното 
финансирање. 

Соборот констатира дека не се обезбедува оп-
штествено влијание односно посебниот општествен 
интерес во работењето на националните паркови 
и нужна соработка на националните паркови со 
месните заедници и општините на чие подрачје се 
наоѓаат парковите, како и соработка со организа-
циите на здружениот труд што имаат објекти во 
националните паркови. 

Констатирано е дека во финансирањето на 
дејноста на националните паркови не учествуваат 
сите надлежни и заинтересирани фактори и дека 
средствата што досега се издвојуваат за национал-
ните паркови не се доволни. 

За создавање поповолни услови за подобрува-
ње заштитата на националните паркови, нивниот 
развој и унапредување, со цел тие што повеќе да 
служат за задоволување на научните, културните, 
образовно-воспитните, здравствените, туристичко-
рекреативните и други потреби и нивното рацио-
нално користење за одмор и рекреација на работ-
ните луѓе и граѓаните, Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

1. Националните паркови што побрзо да из-
вршат реонизација на подрачјата на парковите, 
односно да ги утврдат целосно заштитените, ту-
ристичко-рекреативните и мелиоративните зони и 
да пропишат посебен режим на заштита на оддел-
ни зони, како и да изготват долгорочни програ-
ми и планови за заштита, уредување, развој и 
унапредување и посебни програми за н а у ч н о и с -
тражувачка дејност. 

2. Заради обезбедување на посебниот општест-
вен интерес во дејноста на националните паркови, 
потребно е во управувањето со парковите, односно 
во одлучувањето за работите од посебен општест-
вен интерес да учествуваат и претставници на оп-
штините, на чии подрачја се наоѓаат парковите и 
Републиката, месните заедници, самоуправните ин-
тересни заедници, заинтересираните организации на 
здружениот труд, општествено-политичките орга-
низации и други организации. 

3. Со современото уредување на националните 
паркови и изградба на одморалишта, спортско-
рекреативни, туристичко-угостителски и други об-
јекти ќе се создаваат поволни услови за поинтен-
зивно рационално користење на парковите за од-
мор и рекреација, заради што е потребно во реа-
лизацијата на програмите и плановите за уреду-
вање на националните паркови да се вклучат оп-
штествено-политичките заедници и заинтересира-
ните туристичко-угостителски, здравствени, спорт-
ски и други организации и самоуправни интересни 
заедници. 

4. При изработувањето на просторните и урба-
нистичките планови што се однесуваат за подрач-
јето на националните паркови е потребно да се 
обезбедува непосредна соработка на парковите со 
организациите на здружениот труд што ги израбо-
туваат плановите, а при реализацијата на плано-
вите односно издавањето на одобренијата за из -
градба на објекти во националните паркови треба 
да се води сметка за запазување елементите на 
народната архитектура карактеристична за соод-
ветните подрачја. 

5. Посебна грижа треба да се посвети на заш-
титата, уредувањето, одржувањето, чувањето и 
презентирањето на спомениците на културата што 
се наоѓаат во границите на националните паркови, 
при што е потребно да се обезбеди соработка на 
националните паркови со месните заедници и оп-
штините, организациите на Сојузот на здружени-

јата на борците на НОВ, заводите за заштита на 
спомениците на културата и други организации и 
заедници. 

6. За обезбедување на комплексна современа 
заштита на националните паркови, по финансира-
њето на програмите и плановите за заштита, уре-
дување, развој и унапредување, како и програмите 
за н а у ч н о и с т р а ж у в а ч к а работа, покрај Републич-
ката заедница на културата, треба да учествуваат 
и општинските заедници на културата на чии под-
рачја се наоѓаат парковите, заинтересираните ту-
ристичко-угостителски и други организации на са-
моуправни интересни заедници. 

Заради утврдување критериуми и мерила за 
финансирање дејноста на националните паркови е 
потребно претходно да се изврши валоризација на 
вредностите во националните паркови, пред се на 
ретките видови флора и фауна. 

7. Биде јќи во границите на националните пар-
кови се наоѓаат поголеми површини пасишта и 
утрини, Соборот укажува на потребата да се про-
учи, од аспектот на примената на посебен режим 
на нивната заштита, уредување, развој и унапреду-
вање, целисходноста управувањето и користењето 
на пасиштата и утрините да се пренесе во надлеж-
ност на националните паркови. 

8. Соборот укажува и на потребата за преиспи-
тување статусот, организацијата и задачите на ОЗТ 
национални паркови и ловишта, во чиј што состав, 
покрај националните паркови, се и Шумскиот ре-
зерват Јасен, ловишта и фазанерија — Катланово 
и заеднички служби, како основни организации на 
здружениот труд. 

Се задолжува Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија да го 
следи извршувањето на оваа препорака и за тоа 
повремено да го известува Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2767 
27 октомври 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

355. 
Врз основа на член 59 од Законот за заштита 

на спомениците на културата („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/73), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ 
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА 

I. Се разрешува од должноста вршител на 
должноста директор на Републичкиот завод за 
заштита на спомениците на културата Антоние 
Николовски, конзерватор-советник во Заводот, по-
ради истек на времето на кое е именуван. 

II. Ова решение влегува со сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2525/1 
15 октомври 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК ЦА СРМ 
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356. 
Врз основа на член 59 од Законот за заштита 

на спомениците на културата („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/73), Извршниот совет на Собранието 
ка Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА 

I. За директор на Републичкиот завод за заш-
тита на спомениците на културата се именува Дра-
ги Тозија, делегат, претседател на Одборот за оп-
штествено-политички систем на Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СР Македонија. 

И. Ова решение влегува со сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2526/1 
15 октомври 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

357. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 2 на член 34 
од Правилникот за обезбедување и распределба на 
средствата на органот на управата на Собранието 
на општина Гостивар бр. 3420, донесен од Советот 
на работната заедница на 22 јули 1975 година, по 
одржаната јавна расправа на 16 септември 1976 
година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 34 од Пра-
вилникот за обезбедување и распределба на сред-
ствата на органот на управата на Собранието на 
општина Гостивар бр. 3420, донесен од советот на 
работната заедница на 22 јули 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во органот на управата на Собра-
нието на општина Гостивар на начин предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 8/76 од 
13 мај 1976 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на ставот 2 на член 34 
од правилникот означен во точката 1 на оваа од-
лука затоа што основано се постави прашањето за 
неговата согласност со членот 22 од Уставот на 
СР Македонија и ставот 2 на член 42 од сојузниот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд. 

4. Во текот на претходната постапка и на ј ав -
ната расправа Судот утврди дека согласно членот 
21 од оспорениот правилник, вреднувањето на ра -
ботните места во органот на управата на Собра-
нието на општина Гостивар се врши во бодови 
(бодовен систем) според следните критериуми: 
стручна подготовка и степен на квалификација ; 
сложеност на работата; обем на работата; самостој-
ност во вршење на работата; одговорност; работно 
искуство; раководење, организација и координаци-
ја и други услови и посебни барања. Покрај тоа, 
според овој член од оспорениот правилник, при 
определувањето на личните доходи на работниците 
се зема предвид и придонесот во остварувањето 
па доходот и резултатите што тие ги дале со сво-
јот минат труд. Исто така, Судот утврди дека во 
членот 23 од овој правилник се утврдени за секој 
степен одделно бројот на бодовите по критериумот 
стручна подготовка и степен на квалификација . 
Најпосле, Судот утврди ако работникот што е рас-

пореден на работно место за кое не ги исполнува 
условите предвидени со Правилникот за система-
тизација и организација на органот на управата 
според оспорениот став 2 на член 34 од правилни-
кот, бројот на бодовите ќе се намали за 16% од 
вкупниот број на бодови по сите критериуми (ос-
вен за дактилографите и возачите) и тоа од секој 
степен на квалификација предвидена според актот 
за систематизација. 

Согласно членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
ТРУД („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) на секој 
работник, во согласност со начелото на распредел-
ба според трудот и со порастот на продуктивноста 
на неговиот и на вкупниот општествен труд и со 
начелото на солидарноста на работниците во здру-
жениот труд, му припаѓа личен доход за задово-
лување на неговите лични, заеднички и општи 
општествени потреби, според резултатите од него-
виот труд и неговиот личен придонес што со сво-
јот тековен и минат труд го дал во зголемувањето 
на доходот на основната организација. Личниот до-
ход на работниците се утврдува согласно ставот 3 
на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд според 
однапред предвидени основи и мерила во основна-
та организација на здружениот труд, во соглас-
ност со основите и мерилата утврдени со самоуп-
равна спогодба и општествен договор. Според ста-
вот 1 на член 32 од Уставот на СР Македонија, 
работниците во органите на општината и Републи-
ката, имаат право на средства за лична и заеднич-
ка потрошувачка во согласност со начелото на 
распределба според трудот и со општествено утвр-
дените основи и мерила за распределба што ва-
жат за организациите на здружениот труд. Спо-
ред тоа и работниците во органите на општината 
и републиката се овластени да ги утврдуваат ос-
новите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи меѓу кои може да се предвиди и 
стручна подготовка за вршење на работите од со-
одветното работно место. Немањето на потребната 
стручна подготовка според мислењето на Судот 
претпоставува помал придонес на работникот по-
ради што намалувањето на стартната основа на 
личниот доход по овој основ е оправдано и во сог-
ласност со начелото за распределба според трудот. 

Со оглед на тоа што со ставот 2 на член 34 од 
Правилникот за обезбедување на распределба на 
средствата на органот на управата на Собранието 
на општина Гостивар се врши намалување на 
стартната основа на личниот доход поради нема-
ње на пропишаниот степен школска подготовка 
по сите основи за 16°/о, а не само по овој основ, 
Судот утврди дека ставот 2 на член 34 од привил-
никот не е во согласност со членот 22 од Уставот 
на СР Македонија и со ставот 2 на член 42 од 
сојузниот Закон за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд. 

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

У. бр. 8/76 
15 септември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

Стр. 914 — Бр. 36 
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358. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
Згставноста и законитоста на членот 4 од Правил-
никот за измена и дополнување на Правилникот 
за средствата за работа на општинскиот орган на 
управата, распределба и користење, донесен од со-
ветот на работната заедница на органот на упра-
вата на Собранието на општина Дебар на седница-
та од 10 септември 1974 година и членот 21 од Пра-
вилникот на средствата за работа на општинскиот 
орган на управата, распределба и користење, до-
несен од советот на работната заедница на органот 
на управата на собранието на општината Дебар од 
27 декември 1973 година, по јавната расправа одр-
ж а н а на 30 септември 1976 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: а) членот 4 од Правилни-
кот за измена и дополнување на Правилникот за 
средствата за работа на општинскиот орган на 
управата, распределба и користење, донесен од со-
ветот на работната заедница на органот на упра-
вата на Собранието на општина Дебар на седни-
цата од 10 септември 1974 година и б) членот 21 од 
Правилникот на средствата за работа на општин-
скиот орган на управата, распределба и корис-
тење, донесен од советот на работната заедница на 
органот на управата на Собранието на општина 
Дебар на седницата од 27 декември 1973 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина 
Дебар". 

3. Уставниот суд на Македонија со решение 
У. бр. 23/76 од 7 јули 1976 година поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на актите 
означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со начелото за распределба според трудот ут-
врдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, 
ставовите 2 и 3 на член 42 од сојузниот и алинеја -
та 4 на член 3 од републичкиот Закон за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд. 

4. Во текот на претходната постапка и на ј ав -
ната расправа Судот утврди дека основите на сис-
темот за распределба на средствата за лични до-
ходи во органот на управата на Собранието на оп-
штина Дебар се содржани во членовите 18, 19, 20, 
21, 22 и 23 од Правилникот за средствата за работа 
на општинскиот орган на управата, распределба 
и користење. Според членот 18 од овој правилник, 
основите и мерилата за распределба на личните 
доходи на работниците се утврдуваат во зависност 
од видот, обемот, сложеноста и значењето на ра -
ботното место, одговорноста и условите за работа, 
степенот на стручната подготовка и минатиот труд 
на работникот како и други околности што се од 
влијание за распределба според резултатите на 
трудот предвидени со актот за систематизација на 
работните места. Наредните одредби од правилни-
кот, во кои се разработени основните за распредел-
ба, се изменети со Правилникот за измена и до-
полнување на Правилникот за средствата за ра -
бота, освен членот 21 кој останува непроменет. 

Според членот 4 од правилникот за измена и 
дополнување, со кој е изменет членот 19 од пра-
вилникот, како мерило за пресметување на лич-
ните доходи на работниците во органот на упра-
вата се определени бодови по основот стручна под-
готовка и бодови од таканаречените преостанати 
средства (40%) без определување мерила по други 
основи. На овој начин збирот на бодовите ја со-
чинува стартната основа на личниот доход на р а -
ботниците, со тоа што според ставот 2 на овој 
член од правилникот, преостанатите средства од 
40%, по издвојување на потребни средства за пред-
видување на минатиот труд и средства по членот 
27 од овој правилник (надоместок за работа на 

државни празници, продолжено работно време и 
ноќна работа), се распределуваат на работниците 
врз основа на предлогот што ќе го дадат стареши-
ните на одделенијата (отсекот) за секое работно 
место. Со членот 7 од правилникот за измена и 
дополнување, со кој е изменет членот 23 од пра-
вилникот, се предвидени мерила за распределба 
на средствата за лични доходи уште и по основот 
минат труд, така што на работниците по истекот' 
на две години работен односно пензиски стаж за 
секоја наредна година им се зголемува личниот 
доход за 5%. 

Согласно членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд („Службен лист на С Ф Р Ј " бр. 22/73) на 
секој работник во согласност со начелото на рас-
пределба според трудот и со порастот на продук-
тивноста на неговиот и на вкупниот општествен 
труд и со начелото на солидарноста на работници-
те во здружениот труд, му припаѓа личен доход 
за задоволување на неговите лични, заеднички и 
општи општествени потреби, според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. Р а -
ботниците во работните заедници што вршат 
работи, покрај другите, и за органите на оп-
штината и Републиката, според ставот 1 на 
член 32 од Уставот, имаат право на сред-
ства за лична и заедничка потрошувачка во 
согласност со начелото на распределба според тру-
дот и со општествено утврдените основи и мери-
ла за распределба што в а ж а т за организациите 
на здружениот труд. Исто така, согласно ставот 
3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд, лич-
ниот доход на работниците се утврдува по однап-
ред предвидени основи и мерила во основната ор-
ганизација во согласност со основите и мерилата 
утврдени со самоуправна спогодба и општествен 
договор. 

Со оглед на тоа што со членот 4 од Правил-
никот за измена и дополнување на Правилникот 
за средствата за работа на општинскиот орган на 
управата, распределба и користење не се утврдени 
мерила за поединечно учество на работниците во 
распределбата на средствата за лични доходи по 
сите основи, туку единствено по основот стручна 
подготовка, Судот смета дека оспорениот член од 
правилникот не е во согласност со членот 22 од 
Уставот на СР Македонија и со ставовите 2 и 3 
на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд. 

Според членот 21 од Правилникот за средст-
вата за работа на општинскиот орган на управата, 
распределба и користење на работниците кои имаат 
работен стаж преку 30 години за м а ж и односно 24 
години за жени, кои по систематизацијата зазе-
маат работни места со средна стручна подготовка, 
а не ја поседуваат, не им се врши одбивање по 
основот школска подготовка. 

Согласно алинејата 4 на член 3 од републич-
киот Закон за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/74), создавајќи општествени, материјални и 
хумани услови за работа, а во согласност со орга-
низацијата на работата, работниците, покрај дру-
гото, го обезбедуваат начелото според кое работ-
никот за еднаков вложен труд под еднакви усло-
ви учествува со еднаков дел во распределбата на 
средствата за лични доходи и остварувањето на 
другите права што се стекнуваат според резулта-
тите на трудот. Со оглед на тоа што со овој член 
од правилникот работниците кои имаат работен 
стаж преку 30 години за мажи, односно 25 години 
за жени, а кои заземаат работни места по сис-
тематизацијата со средна школска подготовка, а не 
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ја поседуваат на еден безусловен начин се ставе-
ни во поповолна положба од работниците кои посе-
дуваат иста школска подготовка но имаат помал 
работен стаж, Судот смета дека овој член од пра-
вилникот не е во согласност со алинејата 4 на член 
3 од републичкиот и ставот 2 на член 42 од сојуз-
ниот Закон за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд како и со членот 22 од Уста-
вот на СР Македонија. 

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

У. бр.23/76 
30 септември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, е. р. 

359. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката за начинот на стопани-
сување и користење на шумите во приватна соп-
ственост како и стебла вон шума во приватна соп-
ственост бр. 02-1389/1 на Собранието на општина 
Демир Хисар од 22 октомври 1976 година, по одр-
жаната јавна расправа на 30 септември 1976 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членот 2 и делот од членот 
7 од Одлуката за начинот на стопанисување и ко-
ристење на шумите во приватна сопственост како 
и стебла вон шума во приватна сопственост бр. 
02-1389/1, донесена од Собранието на општина Де-
мир Хисар на седницата одржана на 22 октомври 
1974 година („Службен гласник на општина Де-
мир Хисар" бр. 10/74), кој гласи: „Имателите на 
шуми во приватна сопственост се должни да пла-
ќаат сходно позитивните прописи придонес за 
амортизација на шумите која ќе се користи исклу-
чиво за унапредување на шумите во приватна соп-
ственост". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина 
Демир Хисар". 

3. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка поведе постапка за оцену-
вање законитоста на одлуката означена во точка-
та 1 на оваа одлука бидејќи утврди дека со одлу-
ката се опфатени со стопанисување и шумите на 
кои постои право на сопственост, како и стеблата 
вон шума во приватна сопственост, како изолирани 
групи на шумски дрвја, поради што основано се 
постави прашањето за нејзината согласност со 
членот- 2 и со ставот 1 на член 52 од Законот за 
шумите. 

4. Во текот на претходната постапка, како и 
на јавната расправа Судот утврди дека со членот 
2 од оспорената одлука е предвидено генерално 
да се пренесе стопанисувањето со приватните шу-
ми на Шумското производно претпријатие „Бигла" 
во Демир Хисар, додека според членот 7 од иста-
та одлука имателите на шуми во приватна сопст-
веност се задолжени да плаќаат придонес за амор-
тизација на шумите кој исклучиво е наменет за 
унапредување на шумите во приватна сопственост. 

5. Со ставот 1 на член 52 од Законот за шу-
мите („Службен весник на СРМ" бр. 20/74) е пред-
видена можност општината да ја преземе грижата 
за одржување и унапредување на шумите на кои 
постои право на сопственост доколку споственикот 
не ги преземе определените мерки за одржување 
и унапредување. Според тоа, законот предвидел 
можност општината да ја преземе само грижата за 
одржување и унапредување на шумите на кои 

постои право на сопственост доколку нивниот соп-
ственик не ги презел определените мерки за одр-
жување и унапредување, а не и генерално пре-
несување на стопанисувањето со овие шуми. Оп-
ределувањето од страна на општината и со оваа 
категорија на шуми да се врши стопанисување 
претставува, според мислењето на Судот, прече-
корување на нејзините овластувања предвидени во 
законот. Освен тоа, со членот 2 од означениот ре-
публички закон е предвидено дека како шума, во 
смисла на овој закон, се подразбира земјиште об-
р а с н а т со шумски дрвја, додека дрворедите, план-
тажите од лисјари и четинари, шумските расадни-
ци, парковите во населените места и ел., како изо-
лирани групи на шумски дрвја на површина до 5 
ари, не се сметаат за шуми во смисла на овој за-
кон. Според тоа, стеблата вон шуми во приватна 
сопственост, како изолирани групи на шумски 
дрвја, не се сметаат за шуми во смисла на означе-
ната законска одредба и како такви со нив сто-
панисуваат нивните сопственици. 

Со оглед на тоа што со членот 2 од оспоре-
ната одлука се опфатени со стопанисување од 
страна на Ш П П „Бигла" во Демир Хисар и шу-
мите на кои постои право на сопственост, како и 
стеблата вон шума во приватна сопственост, како 
изолирани групи на шумски дрвја, Судот утврди 
дека тој не е во согласност со членот 2 и со ставот 
1 на член 52 од означениот закон. 

Со ставот 3 на член 7 од Законот за шумите е 
предвидено со шумите на кои постои право на соп-
ственост да стопанисуваат нивните сопственици под 
надзор на општината. Според мислењето на Судот 
регенерацијата на шумите во приватна сопственост 
е грижа, пред се, на нивните сопственици, па затоа 
општината нема законски основ за определување 
на придонес за регенерирање на шумите во при-
ватна сопственост. 

Со оглед на тоа што со оспорениот дел од чле-
нот 7 од одлуката е предвидена обврска за имате-
лите на шуми во приватна сопственост да плаќаат 
придонес за регенерирање на нивните шуми, Су-
дот утврди дека овој дел од одредбата на оспо-
рената одлука не е во согласност со ставот 3 на 
член 7 од Законот за шумите. 

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

У. бр. 39/76 
30 септември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, е. р. 

360. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Заклучоците во врс-
ка со откупот и пласманот на земјоделските про-
изводи на подрачјето на општина Гевгелија, доне-
сени на 6 април 1976 година во Извршниот совет 
на Собранието на општина Гевгелија, на јавната 
расправа одржана на 30 септември 1976 година 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВААТ ставовите 2 и 3 на точ-
ка 1 од Заклучоците во врска со откупот и плас-
манот на земјоделските производи на подрачјето 
на општина Гевгелија, донесени на 6 април 1976 
година во Извршниот совет на Собранието на оп-
штина Гевгелија. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина 
Гевгелија". 
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3. По иницијатива на организација на здруже-
ниот труд Уставниот суд на Македонија со реше-
ние У. Ор. 65/76 од 24 Јуни 1976 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста на заклучоците 
означени во точката 1 од оваа одлука затоа што 
основано се постави прашањето за нивната сог-
ласност со начелото на единствениот југословенски 
пазар. 

Врз основа на податоците прибрани во текот 
на претходната постапка, како и доказите подне-
сени на Јавната расправа, Судот утврди дека на 
6 април 19/6 година во Извршниот совет на Собра-
нието на општина Гевгелија биле донесени З а к -
лучоци во врска со откупот и пласманот на зем-
јоделските производи на подрачјето на општина 
Гевгелија. Во ставот 2 на точка 1 од заклучоците 
е определено „носители на откупот да бидат орга-
низациите чие седиште е во општината, а во на-
селените места каде има месна организација, но-
сител на откупот да биде таа организација", доде-
ка во ставот 3 на овие заклучоци е определено 
„организациите на здружениот труд кои имаат се-
диште надвор од општината потребната количина 
производи да ја обезбедуваат преку комбинатите и 
други постојни организации во општината, на на-
чин и услови под кои ќе се договорат". Во точката 
4 на заклучоците посебно е определено дека за 
неспроведување на заклучоците, кои се однесуваат 
на оваа сезона, „Извршниот совет преку собрание-
то на општината Ке преземе соодветни конкретни 
мерки за решавање и одговорност на организа-
циите на здружениот труд и раководителите". 

Судот потоа утврди дека според членот 91 од 
Уставот на СР Македонија, заради остварување на 
единствениот југословенски пазар, Социјалистичка 
Република Македонија, меѓу другото, обезбедува 
рамноправни услови за вршење дејноста на орга-
низациите на здружениот труд, за стекнување на 
доход и за основање и здружување на тие орга-
низации, слободна размена на стоки и услуги, 
слободно истапување на пазарот, како и спречува-
ње да се стекнат предности врз основа на моно-
пол на пазарот. Од друга страна, според членот 4 
од Законот за промет со стоки („Службен весник 
на СРМ" бр. 27/67) стопанските организации мо-
жат да купуваат непосредно од индивидуалните 
производители житарици, индустриски растенија, 
добиток, кожа, волна и производи што служат за 
преработка во алкохолни пијалоци кои не се про-
изведени со учество во производството, ако распо-
лагаат со свои деловни простории (магацини, из-
двоени деловни места или посебни деловни едини-
ци од постојан или сезонски карактер) во местото 
на купувањето и прифаќањето на производите, а 
добиток ако купувањето го вршат и на пазарите 
за добиток. 

Според мислењето на Судот со тоа што со ос-
порените заклучоци се утврдува право на вршење 
откуп на земјоделски производи непосредно од 
индивидуалните производители само за организа-
циите на здружениот труд што имаат седиште на 
територијата на општина Гевгелија, односно со тоа 
што такво право се резервира за организацијата 
на здружениот труд што има седиште во местото 
на вршењето на откупот, се создаваат нерамноп-
равни услови за вршење на дејноста на органи-
зациите на здружениот труд и се ограничува сло-
бодното истапување на пазарот, односно органи-
зациите што имаат седиште на територијата на оп-
штина Гевгелија се доведуваат во привилегирана 
положба во однос на другите организации на здру-
жениот труд. 

Поради тоа што ниту Уставот, ниту законот не 
даваат можност вршењето на дејноста на органи-
зацијата на здружениот труд што се бави со откуп 
на земјоделски производи да се условува со мес-
тото на нејзиното седиште, Судот утврди дека ста-
вовите 2 и 3 од точка 1 на оспорените заклучоци 

не се во согласност со членот 91 од Уставот на СР 
Македонија и членот 4 од Законот за промет со 
стоки. Судот ги ценеше наводите на Извршниот 
совет на Собранието на општина Гевгелија изнесе-
ни во писмениот одговор и на јавната расправа, 
дека целта на заклучоците не е да го ограничи па-
зарот, туку да се стабилизира производството и 
прометот на земјоделските производи, односно да 
се внесе ред во откупот на земјоделските произ-
води, но не ги прифати како оправдани и реле-
вантни за оценување уставноста и законитоста на 
оспорените заклучоци, затоа што смета дека сите 
мерки што се преземаат на тој план мора да бидат 
во рамките на Уставот и законот. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр.65/76 
30 септември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, е. р. 

361. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Правилникот за начинот на форми-
рање и утврдување на цените на услугите и про-
изводите, донесен на 25 декември 1972 година од 
работничкиот совет на Претпријатието за произ-
водство и дистрибуција на електрична енергија на 
СР Македонија „Електро-Македонија" во Скопје, 
по одржаната јавна расправа на 23 септември 1976 
година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека нема правно дејство 
ниту може да се применува на подрачјето на оп-
штина Крушево Правилникот за начинот на фор-
мирање и утврдување на цените на услугите и 
производите, донесен од работничкиот совет на 
Претпријатието за производство и дистрибуција на 
електрична енергија на СР Македонија „Електро-
Македонија" во Скопје на седницата одржана на 
25 декември 1972 година, на кој не е дадена сог-
ласност од Собранието на општина Крушево. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", во „Службен гласник на општина 
Крушево" и во „Електро-Македонија" Скопје на 
начин пропишан за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка поведе постапка за оценува-
ње законитоста на правилникот означен во точка-
та 1 на оваа одлука бидејќи основано се постави 
прашањето за неговата согласност со ставот 1 на 
член 16 од сојузниот Закон за општествена контро-
ла на цените. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека со 
оспорениот правилник е уреден начинот? на фор-
мирањето и утврдувањето на цените на произво-
дите и услугите, дека со него поодделно се утвр-
дени цените на производите и услугите (ценовник) 
и дека на него Собранието на општина Крушево 
не дало согласност. 

5. Според ставот 2 на член 51 од Уставот на 
СР Македонија со закон, во согласност со овој 
устав, можат да се овластат собранијата на оп-
штините да даваат согласност на одредбите на ста-
тутот или на друг општ акт на организацијата на 
здружениот труд што врши дејност од посебен оп-
штествен интерес, кога тие одредби се од значење 
за остварувањето на посебниот општествен инте-
рес во вршењето на тие дејности. Според члено-
вите 4 и 5 од републичкиот Закон за општествена 
контрола на цените („Службен весник на СРМ" бр. 
25/72) органите на општината преземаат мерки во 
областа на цените и обезбедуваат непосредна оп-
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штествена контрола за производите и услугите што 
се од интерес за општината, а како производи и ус-
луги од интерес за општината се сметаат, покрај 
другото, услугите за воведување приклучоци за 
користење на електрична енергија и дека мерките 
на непосредна општествена контрола на цените од 
интерес за општината ги пропишува собранието на 
општината. Со ставот 1 на член 16 од сојузниот 
Закон за општествена контрола на цените („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 25/72) е предвидена мож-
ност како мерка на општествена контрола на цени-
те да се пропише, покрај другото, давање соглас-
ност за тарифи на определени услуги. Според чле-
нот 3 од Одлуката за општествена контрола на це-
ните („Службен гласник на општина Крушево" бр. 
7/71) и членот 4 од Одлуката за определување на 
мерки на непосредна општествена контрола на це-
ните на производите и услугите од надлежност 
на општината („Службен гласник на општина Кру-
шево" бр. 4/73), давањето согласност на одредени 
тарифи на услуги како мерка на непосредна оп-
штествена контрола на цените е предвидено, по-
кра ј другото, и за услугите за воведување на при-
клучоци за користење на електрична енергија. 

Судот смета дека актите, за кои со закон е пред-
видено давање на согласност од надлежен орган, 
не можат да имаат повратно дејство ниту да се 
применуваат доколку на нив не е дадена предви-
дената согласност. 

Со оглед на тоа што на оспорениот правилник 
не е дадена согласност од Собранието на општина 
Крушево, кое со свои акти предвидело давање на 
таква согласност, Судот смета дека тој не е во 
согласност со ставот 1 на член 16 од сојузниот 
Закон за општествена контрола на цените. По-
ради тоа, според мислењето на Судот, овој пра-
вилник нема правно дејство на подрачјето на оп-
штина Крушево ниту тој може да се применува на 
оза подрачје. 

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

Претседател 
У. бр. 67/74 на Уставниот суд на 

23 септември 1976 година Македонија, 
Скопје д—р Асен Групче, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 

за развод на брак од тужителот Ферит Шерифи 
од Скопје, против тужената Шерифи — Донаков-
ска Ѓурѓа од Скопје, сега со непознато место на 
живеење. 

Се повикува тужената Шерифи — Донаковска 
Ѓурѓа да ја достави својата адреса во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно 
судот ќе и определи старател кој ќе ја застапува 
до окончувањето на спорот. 

Од, Окружниот суд во Скопје, П. бр. 9/76. (84) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 
Параскева Илиовска од Битола, ул. „7 јули" бр. 

24, поднесе тужба во овој суд за развод на брак 
против Ристо Илиовски од Битола, сега со непоз-
нато место на живеење. 

Бидејќи тужениот Ристо е со непозната адреса, 
се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ", да се ј а -
ви во овој суд или да одреди свој застапник. 

Во спротивно на истиот ќе му биде одреден за-
стапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 677/76. 
(83) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за 

Републичкиот завод за унапредување на дома-
кинството — Скопје („Службен весник на СРМ", 
бр. 29/73) и член 26 и 27 од Статутот на Заводот, 
Конкурсната комисија за именување директор на 
Заводот 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за именување директор на Заводот 

Покрај условите предвидени во член 10 од З а -
конот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, кандидатот треба да ги исполну-
ва и условите предвидени со Статутот на Заво-
дот: 

— да има висока стручна подготовка; 
— да има најмалку 5 години работно искуство 

поминато во дејноста на Заводот или слични де ј -
ности ; 

— да поседува морално-политички квалитети 
и организациони способности; 

— да не е осудуван за кривично дело предви-
дено со Законот за конституирање и запишување 
зо судскиот регистар на организациите на здру-
жен труд. 

Кон пријавата кандидатот треба да достави и 
комплет докази дека ги исполнува условите по 
конкурсот, биографија за движењето во досегаш-
ната работа, како и ориентациона програма за раз -
војот на дејноста на Заводот. 

Молбите на кандидатите со некомплетирана 
документација и недоставена во определениот рок 
нема да се земаат предвид при разгледувањето. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето. 

Личниот доход на директорот се определува 
според актот за распределба на личниот доход на 
Заводот. 

Пријавите се поднесуваат до Републичкиот за-
вод за унапредување на домаќинството — Скопје, 
ул. „Водњанска" бб, поштенски ф а х 150, со назна-
ка за Конкурсната комисија. (299) 

Советот на Технолошко-металуршкиот ф а к у л -
тет — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор-реизбор на наставници и асистенти по 
следните предмети: 
1. Избор на еден наставник по предметот МА-

ШИНИ, УРЕДИ И АВТОМАТИКА ВО МЕТА-
ЛУ РГИ ЈАТ А; 

2. Избор на еден наставник по предметот ЕКО-
НОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ВО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈАТА; 

3. Реизбор на еден наставник по предметот ОР-
ГАНСКА ТЕХНОЛОГИЈА НА СИНТЕТИЧКИ 
ПРОИЗВОДИ; 

4. Реизбор на два наставника по предметот АНА-
ЛИТИЧКА ХЕМИЈА; 

5. Реизбор на еден наставник по предметот ПРЕ-
РАБОТКА НА МЕТАЛИ ВО ТЕЧНА СОС-
ТОЈБА; 

6. Реизбор на еден наставник по предметот СО-
ЦИОЛОГИЈА; 

7. Реизбор на два наставника по предметот ОП-
ШТА ХЕМИЈА; 

8. Реизбор на еден наставник по предметот 
ТЕРМОДИНАМИКА СО ТЕРМОТЕХНИКА; 
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9. Реизбор на два наставника по предметот УВОД 
ВО ОРГАНСКА ХЕМИЈА; 

10. Реизбор на еден наставник по предметот 
ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; 

11. Реизбор на еден асистент по предметот 
ПРОЦЕСНА ДИНАМИКА СО КОМПЛЕКСНА 
РЕГУЛАЦИЈА. 

У с л о в и : 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со Законот за високото образование на 
СРМ и Правилникот за избор и реизбор на на-
ставници и соработници на Факултетот. 
Кандидатите со пријавата за конкурсот да прило-
жат : препис од дипломата, кратка биографија, спи-
сок на стручните односно научните трудови и по 
примерок од трудовите. 
Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објаву-
вањето. 
Молбите кандидатите можат да ги поднесуваат се-
кој работен ден во архивата на Факултетот или 
преку пошта во наведениот рок. (ЗОО) 

Конкурсната комисија на Заводот за ментално 
здравје на деца и младинци — Скопје, врз основа 
на одлуката на Собирот на работниците 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на слободните работни места 
за два неуропсихијатри на неопределено време и 
тоа: 

1. лекар неуропсихијатар — психотерапеут за 
работа во отсек за адолесценти и проблеми на се-
мејството во Диспанзерот на Заводот; 

2. лекар неуропсихијатар за работа во Дневна 
болница на Заводот. 

УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени 
во Законот за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 

За работното место број 1 — да е специјалист 
по неуропсихијатрија, едуциран по психотерапија 
со над 5 години психотераписко искуство од ра-
бота со адолесценти, студенти и семејна терапија. 

За работното место под број 2 — да е специ-
јалист по неуропсихијатрија, со с о ц и ј а л и с т и ч к о 
искуство до 3 години и познавање на еден од свет-
ските јазици. 

Отпочнувањето на вработувањето ќе биде ре-
гулирано со взаемна согласност. 

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 
Пријавите да се доставуваат со комплетиран^ 

документација до кадровската служба на Заводот 
со назнака: за Конкурсната комисија на Заводот. 

(301) 

Собирот на работните луѓе при Институтот за 
тутун во Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на еден асистент во работната единица 
за селекција, агротехника и семепроизводство 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд и Законот за организација на научни 
дејности, кандидатот треба да ги исполнува и след-
ните услови: 

— да има завршено земјоделско-шумарски ф а -
култет и да има способност и наклоност за научна 
работа. 

Со пријавата кандидатите да ги приложат по-
требните документи според ЗМРО и Законот за ор-
ганизација на научни дејности и работна биогра-
фија . 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребните документи се доставу-
вата до Секретаријатот на Институтот за тутун 
во Прилеп. (302) 

Врз основа на Одлуката на Советот бр. 02-2705/2 
од 20 X. 1976 година, Конкурсната комисија за из-
бор и именување директор на Републичкиот завод 
за здравствена заштита — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор и именување на директор на Репуб-
личкиот завод за здравствена заштита — Скопје 
Покрај општите услови предвидени со закон-

ските прописи, кандидатот треба да ги исполнува и 
условите предвидени со Статутот на Заводот и 
тоа: 

— да е лекар-специјалист од една од гранките 
на превентивната медицина со над 5 години ис-
куство на раководни работни места во поголеми 
хигиенско-противепидемиски установи; 

— лекар-специјалист со над 5 години прак-
тика во јавно здравство; 

— да има објавени стручни трудови; 
— да зборува на јмалку еден од светските ј а -

зици; 
— да има организациона способност за раково-

дење и да поседува морално-политички квалитети; 
—• идејно и општествено јасно да е определен 

за оживотворување на политиката на СКЈ и само-
управните социјалистички принципи; 

— да има смисла за развој на самоуправните 
односи и создавање на добри меѓучовечки односи. 

Покрај горното кандидатот да не е осудуван 
за дела предвидени со член 134 од Законот за кон-
ституирање и запишување во судскиот регистар на 
организациите на здружениот труд и да не е под 
истрага; 

Личниот доход е според Самоуправната спо-
годба. 

Стан не се обезбедува од Заводот. 
Кандидатот да поднесе програма за развој на 

чЗаводот. 
Кандидатот кон пријавата треба да достави и 

комплет докази дека ги исполнува условите по 
конкурсот и биографија. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето со тоа што се смета и денот на обја-
вувањето. 

Молбите со некомплетираната документација и 
недоставени во определениот рок нема да се раз-
гледуваат. 

Пријавите се поднесуваат до Републичкиот за-
вод за здравствена заштита — Скопје, ул. „50 ди-
визија" бр. 6 „за Конкурс". (303) 

Работничкиот совет при Мешовитото трговско 
претпријатие „ОСМИ СЕПТЕМВРИ" — Дебар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните раководни работ-
ни места: 

1- Ш е ф на комерцијалното одделение; 
2. Ш е ф на сметководството; и 
3. Секретар на работната организација. 
Пријавените кандидати, покрај општите услови, 
треба да ги исполнуваат и следните посебни ус-
лови и тоа: 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 
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За реден број 1: 
— - економски факултет со 4 години работно ис-

куство на раководни работни места, 
— виша економска школа со 6 години работно 

искуство во комерцијални работи, 
— средна економска школа со 10 години работао 

искуство во комерцијални работи. 
За реден број 2: 
— економски факултет со 4 години работно ис-

куство на раководни работни места во финансии, 
— виша економска школа со 6 години работно ис-

куство во финансии, и 
— средна економска школа со 10 години работао 

искуство во финансии или самостоен книгово-
дител. 

За реден број 3: 
— правен факултет со 4 години работно искуство 

на раководни работни места од правна насока, 
— виша стручна спрема со 6 години работао ис-

куство во административни и правни работи, и 
— средно образование со 10 години работно ис-

куство во административни и правни работи. 
Пријавените кандидати за трите работни места 

треба да поседуваат морално-политички квалите-
ти, како и да не се осудувани и да не се под ис-
трага. 

Личниот доход ќе се исплатува согласно одред-
бите од Самоуправната спогодба за распределба на 
лични доходи во работната организација. 

Пријавите со потребните докази да се достават 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој 
конкурс во „Службен весник на СРМ" на адреса 
МТП „ОСМИ СЕПТЕМВРИ"Дебар, до Конкурсната 
комисија. (304) 

Конкурсните комисии на основните организа-
ции на здружен труд „Депласт", „Водовод-канали-
зација" и „Услуга" во состав на Р.О. за индустрија, 
промет и услуги „Стандард" — Дебар 

р а с п и ш у в а а т 

К О Н К У Р С 

за избор на директори на ООЗТ и тоа: 

1 Директор на ООЗТ „Депласт" — Дебар, 
2 Директор на ООЗТ „Водовод-канализација" — 

Дебар, 
3 Директор на ООЗТ „Услуга" — Дебар. 

Кандидатот под 1, согласно член 112 од Ста-
тутот на ООЗТ „Депласт", треба да ги исполнува 
следните услови: 

— да има завршено висока или виша стручна 
спрема од технолошко-хемиски, машински, 
економски или правен смер со над 5 години 
работно искуство на раководни работни 
места, 

— да поседува морално-политички, стручни 
квалитети и организаторски способности, 

— да има јасна определеност за оживотвору-
вање на политиката на СКЈ и принципите 
на социјалистичките самоуправни односи, и 

— да не е осудуван за кривични дела за не-
пријателска дејност или стопански крими-
нали — да не се води истрага за такво 
дело. 

Кандидатот под 2, согласно член 112 од Стату-
тот на ООЗТ „Водовод-канализација" треба да ги 
исполнува следните услови: 

— да има завршено висока или виша стручна 
спрема од хидро или градежен смер и н а ј -
малку 5 години работно искуство на рако-
водни работни места, 

10 ноември 1976 

— да има завршено средно образование со над 
15 години работно искуство од кои 10 го-
дини на раководни работни места, 

— да поседува морално-политички, стручни 
квалитети и организаторски способности. 

Кандидатот под 3, согласно член 112 од Стату-
тот на ООЗТ „Услуга", треба да ги исполнува ус-
ловите како кандидатот под 2. 

Молба со кратка биографија, доказите за ста-
жот и оверена диплома кандидатите треба да до-
стават до Општата служба на Р.О. „Стандард" — 
Дебар, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот. (305) 
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