
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 16 февруари 1972 
С к о п ј е 

Број 4 Год. XXVIII 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

16. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРА-
НА НА ОТУЃУВАЊЕ ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ И 

ПРОСТОРИИ ВРЗ КОИ ИМААТ ПРАВО 
НА СОПСТВЕНОСТ ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за забрана на отуѓу-
вање деловни згради и простории врз кои имаат 
право на сопственост граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 14 февруари 1972 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 14 февруари 1972 година. 

Број 03-417 
15 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАБРАНА НА ОТУЃУВАЊЕ ДЕЛОВНИ 
ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ ВРЗ КОИ ИМААТ 

ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
До донесувањето на закон за прометот со зем-

јишта и згради се забранува отуѓувањето по било 
кој основ на деловни згради и простории врз кои 
имаат право на сопственост граѓаните. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

17. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-
ВРЕМЕНО НАСОЧУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА 

НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 
Се прогласува Законот за привремено насочу-

вање на распределбата на личните доходи, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 15 февруари 1972 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
15 февруари 1972 година. 

Број 03-418 
16 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ПРИВРЕМЕНО НАСОЧУВАЊЕ НА РАСПРЕ-
ДЕЛБАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

Член 1 
До склучувањето на самоуправни спогодби за 

распределба на доходот и личните доходи органи-
зациите на здружениот труд, органите на управата, 
државните органи, општествено-политичките орга-
низации, здруженијата и другите организации (во 
натамошниот текст: организации), ќе исплатуваат 
лични доходи во согласност со остварените резул-
тати на трудот и според одредбите на овој закон. 

Организациите, во самоуправните спогодби 
обезбедуваат движењето на личните доходи да би-
де во согласност со политиката за економскиот 
развој во тековната година. 

Член 2 
Организациите во кои просечните лични доходи 

во 1971 година биле под 1.200 динари можат во 
1972 година да исплатуваат лични доходи, сраз-
мерно на постигнатите деловни резултати. 

Организациите во кои просечните лични дохо-
ди во 1971 година се исплатувани во износи утвр-
дени со овој став, можат во 1972 година да испла-
туваат лични доходи, сразмерно на постигнатите 
деловни резултати, зголемени за следните про-
центи и тоа: 

Во организациите чии 
просек на лични доходи 

изнесува 
од 1.200 — 1.400 
од 1.401 — 1.600 
од 1.601 — 1.800 
од 1.801 — 2.000 
од 2.001 — 2.500 

над 2.501 

Процент на зго-
лемување 

17% 
15°/о 
11% 

8%. 
6%1 
4%" 

Член 3 
Личниот доход на работниците не може да из-

несува повеќе од 6.000 динари месечно. 

Член 4 
Извршниот совет може, во оправдани случаи, 

да ги ослободи од ограничувањата од член 2 на 
овој закон сите или одделни организации. 

Општините можат во оправдани случаи, за ор-
ганизациите во областа на образованието и кул-
турата по барање на организацијата, да одобрат 
исплата на лични доходи и преку износите утвр-
дени во член 2 на овој закон. 

Под оправдани случаи во смисла на став 1 и 2 
од овој член, се подразбира: 

— постојна квалификациона структура или 
осетно подобрување на квалификационата струк-
тура на вработените во организацијата во 1972 го-
дина; 

— успешно реализирање на развојната програ-
ма за модернизација и реконструкција на органи-
зацијата односно модернизацијата на процесот во 
соодветната организација. 
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Член 5 
Останатите примања по основ на работниот од-

нос (теренски додатоци, додатоци за одвоен живот, 
дневници, дневници за патувања во странство, на-
доместок за користење сопствено возило за служ-
бени цели) организациите можат да ги исплатуваат 
до определените износи во општествените дого-
вори. 

Средствата за заедничка потрошувачка, со ис-
клучок на средствата за станбена изградба и на-
доместок за превоз на работниците ќе се исплату-
ваат според одредбите на општествените договори. 

Член 6 
Службата на општественото книговодство ќе го 

следи и контролира спроведувањето на овој закон. 
Службата на општественото книговодство ќе 

го спречи исплатувањето на делот на личните до-
ходи и другите средства наменети за исплата на 
работниците, ако утврди дека исплатата не е во 
склад со одредбите на овој закон. 

По спречувањето на исплатата Службата на 
општественото книговодство веднаш и издава на 
организацијата образложено решение и за спречу-
вањето го известува општинското собрание. 

Член 7 
Се овластува Републичкиот секретаријат за 

труд да донесе упатство за начинот на утврдување 
на просечниот износ на личниот доход и начинот 
на ускладување на исплатите на личните доходи. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за привремено насо-
чување на распределбата на личните доходи во 
работните и други организации („Службен весник 
на СРМ" бр. 16/71). 

Член 9 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а одредбите 
на член 2, 3 и 5 ќе се применуваат од 1 јануари 
1972 година. 

18. 
Врз основа на член 4 од Законот за финанси-

рање изградбата и реконструкцијата на патот 
Скопје —• Тетово —• Гостивар — Кичево — Охрид 
— Ресен — Битола — југословенско-грчка граница 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/69), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 14 фе-
вруари 1972 година, и на седницата на Соборот на 
општините, одржана на 14 февруари 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕ-
КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ, ВО ИМЕТО НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ДА 
СКЛУЧИ ДОГОВОР СО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
ПРЕЗЕМАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛ-
НИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ ОД ДОГО-
ВОРОТ ЗА V ЗАЕМ ЗА ПАТИШТА, СКЛУЧЕН 
МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА 

БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ 

I 
Се овластува републичкиот секретар за фи-

нансии, во името на Социјалистичка Република 
Македонија, да склучи договор со Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија за преземање 
на материјалните и финансиските обврски од До-
говорот за V заем за патишта, склучен на 18. VI. 

1971 година меѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Меѓународната банка за 
обнова и развој (Ју 751), а за делот што се одне-
сува на Социјалистичка Република Македонија. 

II 

Доколку Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија намири некоја од материјалните 
или финансиските обврски од Договорот (ЈУ 751), 
наместо Социјалистичка Република Македонија, 
таа може непосредно да ја наплати од сите извори 
на приходи, како и од средствата на буџетот и 
фондовите на Социјалистичка Република Македо-
нија по пат на акцептен налог. 

III 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-403/1 
15 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

19. 
Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 4 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 14 февруари 1972 година и на седницата на 
Соборот на општините, одржана на 14 февруари 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА 
НА КОНВЕНЦИЈАТА МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 
КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИЗ-
ВОДИ ОД МАТИЧНИТЕ КНИГИ И ЗА ОСЛОБО-

ДУВАЊЕ ОД ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 

. I 

Се дава согласност за ратификација на Кон-
венцијата меѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Кралството Белгија за из-
давање на изводи од матичните книги и за ослобо-
дување од легализација, потпишана на 24. IX. 1971 
година во Белград. 

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 

Број 03-405/1 
15 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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20. 
Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 4 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 14 февруари 1972 година и на седницата 
на Соборот на општините, одржана на 14 февруари 
1972 година, донесе, 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА 
НА КОНВЕНЦИЈАТА МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И 
РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА ЗА НАДЛЕЖНОСТА И 
ЗАКОНОТ ШТО СЕ ПРИМЕНУВА ВО ОБЛАСТА 

НА ЛИЧНОТО И СЕМЕЈНОТО ПРАВО 

I 

Се дава согласност за ратификација на Кон-
венцијата меѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Република Франција за 
надлежноста и законот што се применува во об-
ласта на личното и семејното право, потпишана на 
18 мај 1971 година во Париз. 

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 

Број 03-404/1 
15 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

21. 
Брз основа на член 145 од Деловникот на Со-

бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите со-
бори, одржана на 14. II. 1972 година, ја донесе 
следнава 

О Д Л У К А 

ЗА ДЕЛОКРУГОТ, ОВЛАСТУВАЊАТА И СОСТА-
ВОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА МЕЃУНАЦИОНАЛНИ 

ОДНОСИ 

1. Комисијата за меѓунационални односи на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Комисија) го следи и 
разгледува остварувањето на рамноправноста на 
народностите и етничките групи и на другите нив-
ни права утврдени со Уставот и со законите, а 
особено во поглед на: 

— сразмерната застапеност на народностите и 
етничките групи во општинските собранија и во 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, како и соодветната застапеност во нивните 
органи; 

— слободната употреба на својот јазик и изра-
зувањето и развивањето на својата култура; 

— развојот на воспитувањето и образованието 
на јазиците на народностите; 

— развојот на печатот, радиото, телевизијата 
и културните дејности на јазиците на народностите 
и етничките групи; 

— рамноправноста на јазиците и писмата на 
народностите со македонскиот јазик во јавниот и 
општествениот живот на подрачјата на кои жи-
веат припадниците на народностите; и 

— употребата на јазикот и писмото на припад-
ниците на народностите во остварувањето на нив-
ните права и должности, како и во постапката 
пред државните органи и организации што вршат 
јавни овластувања. 

2. По прашањата што ги разгледувала Коми-
сијата на надлежните собори на Собранието им 
поднесува извештаи со предлози на мерки што 
треба да се преземат во однос на обезбедувањето 
на рамноправноста на народностите и етничките 
групи. 

3. Во рамките на својот делокруг, Комисијата 
може да врши анкети и за таа цел од државните 
органи и организации да бара потребни податоци, 
списи и други исправи. 

4. Комисијата се состои од претседател и 14 
членови. Од редот на пратениците на секој собор 
на Собранието се избираат по три члена, вклучу-
вајќи го во тој број и претседателот на Комиси-
јата. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 

22. 
Врз основа на член 7 од Законот за привре-

мено насочување на распределбата на личните до-
ходи („Службен весник на СРМ" бр. 4/72), репу-
бличкиот секретар за труд донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧ-
НИОТ ИЗНОС НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НАМЕ-
НЕТИ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
И НАЧИНОТ НА УСКЛАДУВАЊЕ НА ИСПЛА-

ТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

1. Под исплатени лични доходи во смисла на 
Законот за привремено насочување на распредел-
бата на личните доходи се подразбираат сите извр-
шени исплати на личните доходи во 1971 година, 
освен за работа од граѓанско-правен однос, без ог-
лед на периодот за кои се исплатени за работа 
извршена на неопределено или определено време, 
со полно или неполно работно време. 

2. Просекот на личниот доход по работник во 
организациите се утврдува така што исплатените 
лични доходи во 1971 година се ставаат во однос на 
просечниот број на работниците за соодветниот 
период утврден врз основа на вкалкулирани ча-
сови за работа, при што се опфаќаат и часовите за 
работа подолга или покуса од полно работно време, 

За организациите во кои просечниот личен до-
ход не може да се утврди според претходниот став, 
просечниот личен доход по работник се утврдува 
така што исплатените лични доходи се ставаат во 
однос со бројот на работниците на крајот на ме-
сецот. 

Просечниот број на работници во организаци-
ите на здружен труд се изнаоѓа така што вкалку-
лираните часови се ставаат во однос на годишниот 
број на часови (2.184) по работник. 

Просечниот број на работници во организаци-
ите од став 2 на оваа точка се изнаоѓа така што 
бројната положба на работниците на крајот на се-
кој месец се става во однос на бројот на месеците 
во годината. 

Број 03-398 
15 февруари 1972 година 

Скопје 



Стр. 68 — Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 16 февруари 1972 

3. Во основните организации на здружениот 
труд просекот на личниот доход по работник се 
утврдува одделно за секоја основна организација 
на здружениот труд во состав на работната орга-
низација, без оглед на тоа дали има статус на 
правно лице. 

4. Извештајот за средствата за исплатување 
организациите го доставуваат на Службата на оп-
штественото книговодство во два примерока спо-
ред образецот ЛП-1, кој е составен дел на ова 
упатство. 

Податоците во образецот организациите ги ут-
врдуваат врз основа на книговодствените и други 
евиденции. 

5. Организациите кон барањето за исплата на 
личниот доход до Службата на општественото кни-
говодство поднесуваат во два примерока пресметка 
на личните доходи според образецот ЛП-Н, кој е 
составен дел на ова упатство. 

6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Број 06-295/1 
16 февруари 1972 година 

Скопје 
Републички секретар за труд, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

Образец Ј1П-1 

(Назив на организацијата) 

(Седиште на организацијата) 

И З В Е Ш Т А Ј 

за средствата за исплатување на личните 
доходи во работните и други организации 

I. Податоци за исплатување на лични доходи 
во организацијата 

Ред. 
број Е л е м е н т и И з н о с 

1 2 3 

1. Исплатени лични доходи во 1971 г 
2. Просечен број на работниците утвр-

ден со делење на вкупно вкалкули-
раните часови на работа односно со 
вкупниот број на работниците на 
крајот на месецот (точка 2 од Упат-
ството) 

3. Просечно исплатени лични доходи 
по 1 работник . 

редниот број 1 
: број на месеци 

редниот број 2 
П. Пресметка на основа на елементите 

од одделот под I 
4. Процент на можното зголемување 

на личниот доход во 1972 год. од-
носно процентот утврден по членот 
2 став 2 на Законот °/о 

5. Просечен личен доход по 1 работник 
што може да се исплатува 

ред. бр. 3 х . . . % од ред. бр.4 = . . . 
ред. број 3 + 

100 
6. Работници со просечен личен доход 

од 6.000 дин. Број % 
1972 година 

Директор, 

Раководител на сметководството, 

Образец ЛП-II 

(Назив на организацијата) 

(Седиште на организацијата) 

П Р Е С М Е Т К А 
на личните доходи од 1 јануари до 1971 год. 

Ред. 
број Е л е м е н т и И з н о с 

1 2 3 

1. Вкупен број на работници 
2. Износ на личниот доход до кој може 

да се вршат исплати по одредбите на 
Законот (реден број 1 од овој образец 
износот од редниот број 5 од обра-
зецот ЛП-1 

3. Вкупно извршени исплати на лични 
доходи за работа извршена на нео-
пределено или определено време со 
полно или неполно работно време и 
за работа подолга од полното работ-
но време . . . . 

-— :— 1972 година 
(дата) 

Директор, 

Раководител на сметководството, 

Забелешка: Паричните податоци се заокружуваат 
во цели динари. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Уставниот закон за 
спроведување на уставните амандмани XV до 
XXXIX на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, објавен во „Службен весник на СРМ" 
бр. 40/71, се поткраднала грешка поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 

НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ XV ДО XXXIX 

НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Во член 6 став 1 по точката 83, треба да стои 
став 2 кој гласи: 

„До рокот од претходниот став ќе се примену-
ваат како одредби на републички закон следниве 
одредби на Основниот закон за внатрешни работи 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 49/66): чл. 1, 4—11, 
13, 14, 17—31, 33—37, 39, , 40 став 3, 42, 45, 46, 48, 49, 
51 став 1 и 2, 52 став 1, 53 и 56—59". 

Број 10-150 
9 февруари 1972 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КО-
МИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за утврдува-
ње стапките на задолжителниот заем за креди-
тирање побрзиот развиток на стопански недоволно 
развиените републики и САП Косово, објавен во 
„Службен весник на СРМ", бр. 42/71, се п о т п а д -
нале грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДО-

ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И САП 
КОСОВО 

1. Во член 2 став 1 ред 2 да се брише зборот 
„од"; 

Во истиот член алинеја 1 зборот „во" на двете 
места да се брише. 

Во алинеја 2 зборот „во" да се брише. 
Алинеја 3, во редовите 2, 7, 8, 13 и 15 да се 

брише зборот „во", а во ред 15 по зборот „инду-
стрија" да се стави запирка. 

Во алинеја 4 зборот „во" да се брише. 
Алинеја 5 во редовите 1, 9 и 11 да се брише 

зборот „во". 
2. Во член 3 став 1 ред 7 зборот „во" да се 

брише. 
Во ставот 3 ред претпоследен место зборот 

„пекарниците" да стои зборот „фурните", и да се 
додадат зборовите: „пазарите на мало и големо". 

Бр. 10-150 
9 февруари 1972 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата, објавен во 
„Службен весник на СРМ" бр. 32/71, се потпад -
нале грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРА-
ЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

1. Во член 3, став 2, ред 3 по зборот „од" да 
се додадат погрешно изоставените зборови „мес-
тото на живеењето до"; 

2. Во член 14, став 1, 2 и 3 во ред 1, 3 и 5 по 
зборот „сообраќај" да се додадат погрешно изо-
ставените зборови „на пат"; 

3. Во член 25, став 3, ред 3 по зборот „синџир", 
место зборовите „кој не може да биде подолг", да 
стои „кои не можат да бидат подолги"; 

4. Во член 31, ред 3, место зборот „загрозиле" 
да стои „загрозила"; 

5. Во член 70, ред 6 место бројот „60" да стои 
„69"; 

6. Во член 71, ред 3 место зборот „припишаните" 
да стои „пропишаните"; 

7. Во член 78, став 2, ред 3 место зборот „со" 
да стои „за"; 

8. Во член 85, став 2, ред 1 место зборот „ор-
ганот" да стои „органите"; 

9. Во член 97, ред 2 место зборот „го" да стои 
„ги"; 

10. Во член 113, став 2, ред 4 по зборот „дена" 
да се додадат зборовите „од денот"; 

11. Во член 116, став 3, ред 2 место зборот 
„овие" да стои „оние"; 

12. Во член 121, ред 4 по зборот ,̂ за"- да се до-
дадат погрешно изоставените зборови „работата 
и"; и 

13. Во член 127, став 2, ред 1 место бројот „88" 
да стои „86". 

Бр. 10-150 
9 февруари 1972 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Вукелиќ Новка од 
Ѓорче Петров, ул. „Јане Сандански" бр. 2, против 
тужениот Вукелиќ Мирослав, со непознато место 
на живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужениот Вукелиќ Мирослав да 
се јави во овој суд, или да ја достави својата ад-
реса во рок од 30 дена од објавувањето на овој ог-
лас. Во противно ќе му се определи старател кој 
ќе го застапува до окончувањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 809/70). (9) 

Пред Окружниот суд во Скопје е поднесена 
тужба од тужителката Хавса Јакупи од село Дол-
на Бањица, општина Гостивар, против тужениот 
Бедрије Торбеши, од село Долна Бањица, сега со 
непознато место на живеење, за сопственост. Вред-
ност на спорот 15.000,00 динари. 

Се повикува тужената Бедрије Торбеши, во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ" да му се јави на су-
дот или да ја соопшти својата адреса. Во против-
но ќе му се определи привремен старател, кој ќе 
ја застапува во овој спор, до окончувањето на спо-
рот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2632/71. 
(13) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Сулејманов Сами, од Битола, ул. „Васа Пела-

г и ћ бр. 3, поднесе тужба до овој суд, за развод 
на брак, против Сул еј манова Умеѓул од Битола, 
сега во неизвесност, со непознато место на жи-
веење. Бидејќи тужената е во неизвесност, се по-
канува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
во овој суд или да определи свој застапник. Во 
противно на истата ќе и биде определен таков, по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 61/72. (8) 

Сагиновски Јован, од село Горно Орехово, Би-
толско, поднесе тужба до овој суд, за развод на 
брак, против Сагинова Милица, од Бјело Поље, 
ул. „Липница" бр. 5, сега во неизвесност. Бидејќи 
тужената е со непознато место на живеење, се по-
канува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
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оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави во 
овој суд или да определи свој застапник. Во про-
тивно на истата ќе и биде определен застапник, 
по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 975/71. 

Томислав Талевски, од село Поешево, Битол-
ско, поднесе тужба до овој суд, за развод на брак 
против Марија Талевска, со непознато место на 
живеење. Бидејќи тужената Марија е во-неизвес-
ност, се поканува во рок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ" 
да се јави во овој суд или да определи свој за-
стапник. Во противно на истата ќе и биде опре-
делен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 48/72. 

ЛИКВИДАЦИЈА 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на .претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1020, страна 49, книга V е запишано след-
ното: „Сјај" Молеро-фарбарска услужна задруга 
Скопје, со решението бр. 07-22394 од Н. VI. 1971 
година, се става во редовна ликвидација. 

За ликвидатор на споменатата задруга со ре-
шението бр. 14-27272/1, од 1. X. 1971 година назна-
чен е Живко Стаматовски, кој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На досегашниот потписник на задругата Та-

левски Борис, директор, му престанува правото за. 
потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 991 од 28. X. 1971 г. (1951) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 106, стра-
на 648, книга I е запишано следното: Здравстве-
ниот дом „Саат Кула" — Скопје, со решението бр. 
07-25776, од 31. VIII. 1971 година, на Собранието на 
град Скопје се става во редовна ликвидација. 

За ликвидатор на Домот, со решението бр. 
14-27273, од 1. X. 1971 година, на Собранието на 
град Скопје е назначен Пауновски Владо, кој За-
дружниот дом „Саат Кула" — Скопје, ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На досегашниот потписник на установата д-р 

Тодор Јосифовски, директор, му престанува пра-
вото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 152 и 153 од 1. ХП. 1971 година. (2125) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. бр. 573, 
страна 367, книга Ш е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Заштитната работилница 
за занаетчиски услужни дејности „Светлост" — 
Тетово, книговодителот Настевски Спасев Зоран, 
согласно со одлуката бр. 5/1 од 5. I. 1971 година, 
на работната заедница му престанува правото за 
потпишување, поради разрешување од должност. 

Во иднина гореназначената установа ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето досегашниот потписник Теоха-
ревски Ванѓел, директор, согласно со горенаведе-
ната одлука. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 13 од 24. ХП. 1971 година. (12) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 234, стра-
на 1160, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот директор на Основното училиште „Коста 
Рацин" село Брвеница, согласно со одлуката бр. 
36 од 16. IX. 1971 година, на работната заедница, 
му престанува правото за потпишување поради 
разрешување од должност. 

За в. д. директор на означеното училиште, со-
гласно со одлуката бр. 0101-231 од 16. IX. 1971 го-
дина, на работната заедница, се именува Велевски 
Велков Никола, кој училиштето ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 120 од 30. IX. 1971 година. (1777) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 4. IX. 1971 
година, рег. бр. 62/65 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Спа-

^ сески Владимир, директор на Централното основно 
училиште „Никола Тесла" село Дупјачани, Прилеп. 

Се овластува за потпишување на училиштето 
Кузманоски Стеван. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 61/65. (1874) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на установите, рег. бр. 684, стра-
на 905, книга Ш е запишано следното: На досегаш-
ниот в. д. директор на Основното училиште „Куз-
ман Шапкарев" населба Драчево, во изградба Три-
фун Видиновски, согласно со решението бр. 57-0301 
од 29. IX. 1971 година, на советот, му престанува 
правото на потпишување поради разрешување од 
должност. 

За нов в. д. директор на Основното училиште 
„Кузман Шапкарев" — населба Драчево, во из-
градба, согласно со одлуката бр. 550301 од 22. X. 
1971 година, на советот, се назначува Мирчевски 
Максим, кој училиштето ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, заедно со стариот потписник Жабокова Цве-
та, сметководител.-

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, У. бр. 

143 од 25. X. 1971 година. (1922) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 324, 
страна 331, книга П е запишано следното: На до-
сегашниот директор на Републичкиот завод за за-
пеел ување на работници на СРМ — Скопје Ристо 
Кадивков и на потписниците Ристо Хаџикимов и 
Видосава Трајкова, согласно со одлуката бр. 02-1261 
од 15. VII. 1971 година на работната заедница, им 
престанува правото за потпишување поради раз-
решување од должност. 

За в. д. директор на Републичкиот завод за 
запослување на работници на СРМ — Скопје, со-
гласно со решението бр. 04-961 од 15. VII. 1971 го-
дина, за давање согласност, на Собранието на Ре-
публичката заедница за работи на заложувањето во 
Скопје и гореозначената одлука се именува Гулев-
ски Перо, кој Заводот ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува, во границите на овластувањето, 
заедно со потписниците Мирасчиев Михаило и 
Гавриловска Велика. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 141 од 5. XI. 1971 година. (1956) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 684, 
страна 905, книга Ш е запишано следното: На 
досегашниот в. д. директор на Основното училиш-
те „Кузман Шапкарев" населба Драчево, во изград-
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ба, согласно со одлуката бр. 67-030167 од 1. XI. 
1971 година, на советот, Мирчевски Максим, му 
престанува правото за потпишување, поради раз-
решување од должност. 

За нов в. д. директор на гореозначеното учи-
лиште, согласно со решението бр. 69—0301 од 1. 
XI. 1971 година, на советот се назначува Виданов-
ски Трифун, кој училиштето ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, заедно со стариот потписник Жабакова 
Цвета, сметководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 151 од 15. XI. 1971 година. (2006) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 15. X. 1971 
година, рег. бр. 134/65 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на 
Скепароски Никола Крсте, на Основното училиште 
„Кочо Рацин" село Требеништа, Охридско. 

Се овластува Митрески Иван, в. д. директор, 
да го потпишува училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 52/71. (2046) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 478, 
страна 959, книга П е запишано следното: Согла-
сно со одлуката бр. 02-962 од 14. IX. 1971 година, 
на советот, дејноста на Технолошко-металуршкиот 
факултет во Скопје се проширува и се прецизира 
како што следува: да подготвува висококвалифи-
кувани стручњаци инженери:, технолози и мета-
лурзи, и да организира и да изведува научна ра-
бота, да врши комплетно проектирање на нова тех-
нологија, реконструкција на постојната техноло-
гија и инженеринг. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 118 од 16. XI. 1971 година. (2070) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 59, 
страна 244, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Основното училиште 
„Христијан Карпош" — Куманово, Крстевски Па-
нев Мирко, секретар, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност 
со решението бр. 06-283/3. 

За нов потписник на Основното училиште 
„Христијан Карпош" — Куманово е назначена По-
повска Вера, секретар-домаќин, која во иднина ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето со стариот регистриран 
потписник Владо Христовски, директор, согласно 
со одлуката бр. 03-255/1 од 20. X. 1971 година, на 
советот, на работната заедница, од одржаната сед-
ница, на 15. X. 1971 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 154 од 15. ХП. 1971 година. (2200) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 209, 
страна 1059, книга I е запишано следното: Досе-
гашниот в. д. директор на Специјалната' болница 
за ТБЦ, село Лешок, Тетовско, д-р Ѓорче Јованов-
ски, со одлуката бр. 02-1927/1 од 14. XI. 1969 го-
дина, на советот, на работната заедница, од одр-
жаната седница на 14. XI. 1969 година е назначен 
за управник и ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, со ста-
риот регистриран потписник Кировски Косто, шеф 
на сметководството. 

Со одлуката бр. 02-1354/1 од 2. X. 1971 година, 
на советот, на работната заедница од одржаната 
седница на 2. X. 1971 година, горенаведените пот-
писници ќе ја потпишуваат колективно. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 138 од 10. ХП. 1971 година. (2201) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 10. XI. 1971 
година, рег. бр. 71/66 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Јон-
че Дам јановски, директор на Педагошката ака-
демија — Битола. 

Се овластуваат за потпишување Димитар К. 
Стефановски — директор, и Крсте Ангеловски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 61/71. (2239) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 22. XI. 1971 
година, рег. бр. 62/66 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Ве-
линоски Благоја — директор на Основното учи-
лиште „Борка Талески" село Витолиште, Прилеп. 

Се овластува за потпишување Милевски Јон-
че, в. д. директор на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 62/71. (2250) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 414, 
страна 701, книга П е запишано следното: Досе-
гашниот директор на Основното училиште „Крсте 
Мисирков" — Гевгелија, Филип Трајков е разре-
шен од должност, со решението бр. 47 од 15. IV. 
1971 година и му престанува правото за потпи-
шување. 

За директор на Основното училиште „Крсте 
Мисирков" — Гевгелија е назначен со решението 
бр. 04-166 од 9. IX. 1971 година, на советот, на 
работната заедница Прошев Глигор, кој истото ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, со стариот регистриран 
потписник Булова Љубинка, секретар, сметано од 
16. IX. 1971 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 119 од 29. ХП. 1971 година. (2) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 388, 
страна 597, книга П е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Народниот театар — Ку-
маново Димковски Драгољуб, директор, согласно 
со одлуката бр. 03-300/1 од 14. ХП. 1970 година на 
советот на работната заедница му престанува пра-
вото за потпишување, поради разрешување од 
должност. 

За в. д. директор. на Народниот театар — Ку-
маново, согласно со одлуката бр. 03-295/3-70 од 9. 
ХП. 1970 година на советот на работната заедница 
се назначува Николовски Горѓи, кој установата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, заедно со стариот 
потписник Петар Трајковски. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 63 од 24. ХП. 1971 година. (4) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. 72 — Вр. 4 

КОНКУРСИ 
Врз основа на чл. 44 од Законот за високото 

школство на СРМ, Советот на Медицинскиот фа-
култет на Универзитетот „Кирил и Методиј" —-
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I 

За пополнување на следните работни места: 
— Еден редовен професор по предметот интерна 

медицина — Еден редовен професор по предметот хирургија 
— Еден редовен професор по предметот инфектив-

ни болести 
— Еден редовен професор по предметот неуропси-

хијатрија 
— Еден наставник (во сите звања) по предметот 

патолошка анатомија 
— Еден асистент по предметот патолошка анато-

мија 
— Еден хонорарен доцент по' предметот биохемија 
— Еден асистент по предметот биохемија. 

II 

— Еден лекар на Институтот за анатомија. 
Кандидатите под точка I треба да ги исполну-

ваат условите предвидени за избор на наставници 
и соработници, согласно со чл. 130, 131 и 135 од 
Законот за високото школство на СРМ. 

Кандидатите под точка II треба да имаат за-
вршено медицински факултет, за мажи отслу2кен 
воен рок. 

Молбите таксирани со еден динар таксена мар-
ка, биографија и примерок од стручните трудови 
се поднесуваат до Секретаријатот на овој Факул-
тет. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето (350) 

Извршниот одбор на Медицинскиот центар 
во Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за упатување лекари на специјализација по 
следните гранки на специјалноста: 

1. ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА 1 работно место 
2. МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ 1 работно место 
3. ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ 1 работно место 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со Законот за здравството. 

Молбите, таксирани, со приложена потребна 
документација да се достават до Медицинскиот 
центар — Охрид. . 

Предимство имаат лекари на работа во овој 
Центар. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (349) 

Врз основа на членот 20 од Законот за судо-
вите од општа надлежност и членот 7 од Законот 
за стопанските судови во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
42/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија 

С О О П Ш Т У В А 
дека ќе в р т и избор на судии и тоа: 

— на Окружниот суд — Скопје, претседател и 
двајца судии; и 

—• на Окружниот стопански суд — Скопје, еден 
судија. 

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат ус-
ловите од член 40 од Законот за судовите од општа 
надлежност („Службен лист на СФРЈ" бр. 7/65), сво-
ите пријави да ги достават до Собранието на СРМ — 
Комисија за прашања на изборите и именувањата, 
во рок од 30 дена, сметано од денот на објавување-
то на ова соопштение. 
Скопје, 16 февруари 1972 година 

ОД СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

СОДРЖИНА 
Страна 

16. Закон за забрана на отуѓување деловни 
згради и простории врз кои имаат право 
на сопственост граѓаните — — — — — 65 

17. Закон за привремено насочување на рас-
пределбата на личните доходи — — — 65 

18. Одлука за овластување републичкиот се-
кретар за финансии, во името на Соција-
листичка Република Македонија, да склучи 
договор со Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија за преземање и 
плаќање на материјалните и финансиските 
обврски од Договорот за V заем за па-
тишта, склучен меѓу Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Меѓу-
народната банка за обнова и развој — — бб 

19, Одлука за давање согласност за ратифи-
кација на Конвенцијата меѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 
и Кралството Белгија за издавање на из-
води од матичните книги и за ослободување 
од легализација — —• — —• — — — бб 

20Ј Одлука за давање согласност на ратифи-
кација на Конвенцијата меѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија 
и Република Франција за надлежноста и 
законот што се применува во областа на 
личното и семејното право — — — — 67 

21., Одлука за делокругот, овластувањата и со-
ставот на Комисијата за меѓунационални 
односи — — — — — — — — — — 67 

22 Упатство за начинот на утврдување на 
просечниот износ на личните доходи наме-
нети за исплатување на работниците и на-
чинот на ускладување на исплатите на 
личните доходи — — — — —• — — 67 
Исправка на Уставниот закон за спрове-
дување на уставните амандмани XV до 
XXXIX на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија •—• — —• —• — — 68 
Исправка на Законот за утврдување стап-
ките на задолжителниот заем за кредити-
рање побрзиот развиток на стопански не-
доволно развиените републики и САП Ко-
сово — — — — — — — — — 69 
Исправка на Законот за безбедност на соо-
браќајот на патиштата —- — — — — 69 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 
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