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233. 
Врз основа на член 2-6 од Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ", бр. 9/78), За -
конодавно-правната комисија на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седница-
та одржана на 7 и 8 февруари 1979 година, го утвр-
ди пречистениот текст на Законот за редовните су-
дови. 

Пречистениот текст на Законот за редовните 
судови ги опфаќа ' Законот за редовните судови 
(„Службен весник на СРМ", бр. 10/76) и Законот за 
изменување и дополнување на Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ", бр. 30/77, 
36/77, 9/78 и 27/78), во кои е означено времето на 
нивното влегување во сила. 

Број ' 13-1124 
8 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
Душко Шурбановски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ 

(Пречистен текст) 

Глава I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Редовните судови се органи на државната власт 

кои во единствениот систем на власта и самоуп-
равувањето на работничката класа и на сите ра-
ботни луѓе вршат судска функција во рамките на 
својата надлежност утврдена со Уставот и со закон. 

Член 2 
Редовни судови (во натамошниот текст: судо-

ви) се: судовите од општа надлежност и стопан-
ските судови. 

Член 3 
Судовите во вршењето на судската функција 

се независни и судат врз основа на Уставот, за-
коните и самоуправните општи акти. 

Член 4 
Судовите: одлучуваат во споровите за основ-

ните лични односи, правата и обврските на граѓа-
ните, правата и обврските на општествено-политич-
ките заедници; изрекуваат казни и други мерки 
спрема сторителите на кривичните дела и други 
казниви дела определени со закон; одлучуваат за 
законитоста на поединечните акти на државните 
органи и организации што вршат јавни овластува-
ња; ги решаваат споровите за имотните и: работни-
те односи, ако решавањето на овие спорови не им 
е доверено на самоуправните судови, и решаваат 
за други односи кога е тоа предвидено со закон. 

Член 5 
Судовите ги следат и проучуваат општествени-

те односи и појави од интерес за остварувањето 
на своите функции и на собранието на општината 

односно Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија и другите државни органи и на само-
управните организации и заедници им даваат пред-
лози за спречување на општествено-опасните и 
штетните појави и за зацврстување на законито-
ста, општествената одговорност и социјалистичкиот 
морал. 

Судовите во рамките на својот делокруг имаат 
право и должност да го известуваат собранието на 
општината односно Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија за примената на законите и 
за својата работа. 

Стопанските судови, освен работите од став 1 и 
2 на овој член, ги следат и односите и појавите 
што се од интерес за развојот на општествено-еко-
номските односи како и за правилното стопанско и 
финансиско работење на организациите на здруже-
ниот труд и другите самоуправни организации и 
заедници. 

За своите ставови и оценки по прашањата што 
спаѓаат во делокругот на државните органи, орга-
низациите на здружениот труд и други организа-
ции и заедници, до кои дошле во работата, судо-
вите имаат право и должност да ги известуваат тие 
органи, организации и заедници заради презема-
ње на соодветни мерки за спречување и отстрану-
вање на општествено-опасните појави и зацврсту-
вање на законитоста. 

Член 6 
Судовите ги следат и проучуваат проблемите 

што произлегуваат од судската практика, а кои се 
од интерес за правилна и единствена примена на 
законот. 

Член 7 
Судовите поведуваат постапка за оценување на 

уставноста и законитоста ако прашањето на устав-
носта и законитоста настане во постапката пред 
судот. 

Доколку судот што донел правосилна одлука не 
примени пропис, освен закон, или општ акт на 
орган на општествено-политичка заедница или са-
моуправен општ акт за кој смета дека не е во 
согласност со Уставот или не е во согласност со 
законот односно е спротивен на законот, должен е 
пред уставниот суд да поведе постапка за оцену-
вање на уставноста односно законитоста на тој про-
пис, општ акт односно самоуправен општ акт. 

Член 8 
Судовите, под условите предвидени во законот, 

им укажуваат правна помош на работните луѓе и 
граѓаните во остварувањето и заштитата на нив-
ните права во работи! е од судска надлежност. 

Член, 9 
Заради остварување на своите задачи секој суд 

донесува годишна програма за работа. 

Член 10 
Судовите се должни едни на други да у к а ж у -

ваат правна помош. 
Судовите, државните органи и самоуправните 

судови се должни меѓусебно да си укажуваат прав-
на помош. 

Организациите на здружениот труд, месните за-
едници, самоуправните интересни заедници и дру-
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гите самоуправни организации и заедници се 
должни на судот да му даваат податоци и изве-
стувања потребни за водење на постапката. 

Член 11 
Повисокиот суд може да му укаже на пони-

скиот суд на недостатоците забележани при реша-
вањето по правните лекови, а ако таквите недо-
статоци се појавуваат ка ј повеќе судови или ако се 
од посебно значење, ќе ги запознае и другите прво-
степени судови од своето подрачје. 

Член 12 
Судовите меѓусебно соработуваат заради раз-

гледување на прашања кои се однесуваат на проу-
чување на општествените односи и појави и на 
спречување на општествено-штетните појави, на 
прашања од судската практика што се од интерес 
за правилна примена на законот, на организацијата 
на судската работа и на други прашања од заед-
нички интерес за судовите на одредено подрачје. 
По овие прашања судовите соработуваат и со са-
моуправните судови и другите правосудни органи. 

Член 13 
Повисоките судови од сите судови на своето 

подрачје можат да бараат податоци во врска со 
примената на законите, за проблемите што се ја -
вуваат во судењето, како и други податоци што им 
се потребни за проучување на одредени прашања 
појавени во нивната работа. 

Член 14 
Постапката пред судовите се води на македон-

ски јазик. 
Припадниците на другите народи и народности, 

во остварувањето на своите права и должности пред 
судовите, имаат право на употреба на свој јазик и 
писмо. 

Член 15 
Припадниците на другите народи и народно-

сти поднесоците можат да ги доставуваат на јази-
кот на народот односно народноста. 

Член 16 
На припадниците на другите народи и народ-

ности судот ќе им обезбеди усно преведување на 
текот на постапката, како и на исправите и на дру-
гите писмени списи, во оној обем во кој тоа треба 
да се стори, а со оглед на својството на тоа лице 
во постапката. 

За ова право ќе се запознае лицето кое може 
да се откаже од него ако го знае македонскиот ја-
зик, а во записникот ќе се внесе дека лицето е 
поучено за ова право како и неговата изјава. 

Преведувањето се врши преку преведувачи. 

Член 17 
На подрачјата на општините на кои живеат 

припадници на народностите, ако со статутот на 
општината е предвидена употреба на јазикот на 
одделна народност, постапката пред општинскиот 
суд што дејствува на тоа подрачје се води и на 
јазикот на таа народност. 

Член 18 
Поканите, одлуките и другите судски списи се 

доставуваат на македонски јазик. 
Кога со статутот на општината, на чие подрач-

је дејствува судот, е предвидена употреба на јази-
кот на одделна народност, општинскиот суд од тоа 
подрачје на учесниците во постапката што и при-
паѓаат на таа народност списите (поканите, туж-
бите, одлуките, жалбите и другите поднесоци) ќе ги 
доставува и на јазикот на народноста, доколку во 
постапката го употребувале својот јазик. Тие мо-
жат да бараат постапката да се води и списите да 
им се доставуваат на македонски јазик. 

Член 19 
Трошоците за преведување на списите и тро-

шоците за преведувачот паѓаат на товар на сред-
ствата на судот. 

Член 20 
На подрачјата на општините на кои живеат 

припадници на народностите, ако со статутот на 
општината с предвидена употреба на јазикот на 
одделна народност, општинскиот суд кој дејствува 
на тоа подрачје има постојан судски преведувач на 
јазикот на соодветната народност. 

Член 21 
Секој суд има свој службен назив. 
Називот на судот го содржи и местото и седиш-

тето на судот, како и називот и грбот на Соција-
листичка Република Македонија. 

На зградата во која е сместен судот се истак-
нува називот на судот. 

Печатот на судот го содржи неговиот назив и 
седиште како и називот и грбот на Социј а листичка 
Република Македонија. 

Член 22 
Расправата пред судот е јавна. 
Заради зачувување на тајната, заштитата на 

моралот, интересот на малолетниците или заради 
заштита на други посебни интереси на општестве-
ната заедница, со закон се определува во кои слу-
чаи од расправата може да се исклучи јавноста. 

Член 23 
Работата на судовите е јавна. 
Јавноста во судската работа се обезбедува по-

себно со јавно расправање пред судот, со давање 
известување за текот на судската постапка под ус-
лови предвидени со закон, овозможување на јав-
носта преку печатот и другите видови на инфор-
мирање да се запознава со работата на судовите, 
со известување на надлежните собранија за рабо-
тата на судовите, со огласување на составот на 
судските совети и со објавување на поважни суд-
ски одлуки. 

Член 24 
Судот суди во совет. Составот на советот се 

одредува со закон. 
Со закон се одредува по определени работи да 

суди судијата поединец. 

Член 25 
Во судењето учествуваат судии и граѓани како 

судии-поротници, на начин утврден со закон. 

Член 26 
Судиите и судиите-поротници ги избира и раз-

решува собранието на општината односно Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 27 
Судиите се избираат за време од осум години 

и по истекот на ова време може да бидат пов-
торно избрани. 

На судијата може да му престане функцијата 
само по силата на законот или со разрешување од 
страна на собранието што го избрало во случаи и 
под услови предвидени со овој закон. 

Член 28 
Судиите-поротници се избираат за време од че-

тири години и по истекот на ова време можат да 
бидат повторно избрани. 

На судијата-поротник м.оже да му престане 
функцијата со разрешување од страна на собра-
нието што го избрало во случаи и под услови пред-
видени со овој закон. 

Член 29 
Судија или судија-поротник не може да биде 

повикан на одговорност за мислење дадено при до-
несувањето на судската одлука. 

Судија и судија-поротник, без одобрение од со-
бранието што го избрало, не може да биде при-
творен за кривично дело сторено во вршењето на 
судската функција. 
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Член 30 
Судијата не може да биде делегат во собрание-

то или член на извршниот совет на собранието што 
го избрало ниту да врши други работи кои се не-
сврзливи со судската функција. 

Како несврзливи со судската функција се сме-
таат работите чие вршење посредно или непосредно 
може да влијае врз самостојноста и независноста 
на судијата, како и работите што се однесуваат 
на укажување правна помош на физички и правни 
лица, чие вршење, посредно или непосредно, мо-
же да влијае врз личниот доход на судијата. 

Кои работи се несврзливи со судската функци-
ја од претходниот став се одлучува на седница на 
судиите. 

Седницата на судиите ја сочинуваат претседа-
телот на судот и судиите. 

Глава П 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ 

Член 31 
Функцијата на редовни судови во Социјалис-

тичка Република Македонија ја вршат: 
— општинските судови и окружните судови ка-

ко судови од општа надлежност; 
— окружните стопански судови; 
— Стопанскиот суд на Македонија и 
— Врховниот суд на Македонија. 
Општинските судови можат да имаат одделе-

ние надвор од седиштето на судот. 

Член 32 
Установувањето, укинувањето, подрачјето и се-

диштето на судовите се одредува со закон, а по 
претходно мислење од собранието на општината. 

Со закон може да се пропише по одредени ра-
боти од надлежност на два или повеќе општин-
ски или окружни судови од општа надлежност од-
носно окружни стопански судови, да суди односно 
да ги врши еден од тие општински, окружни сто-
пански суд. 

Член 33 
Општински суд се установува за подрачјето на 

една или повеќе општини. 
Во општински суд, кој покрива подрачје на две 

или повеќе општини, може да се основе одделе-
ние на општинскиот суд. 

Одделението на општинскиот суд се основа за 
подрачјето на општината во која не е седиштето 
на судот. 

Одделението се основа и укинува со одлука на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Член 34 
Окружен суд се установува за подрачје на два 

или повеќе општински судови. 
Окружен стопански суд се установува за по-

драчје на повеќе општини. 

Член 35 
О П Ш Т И Н С К И О Т суд надвор од местото на седиш-

тето на судот може да одржува судски денови. 
На судскиот ден судот им укажува на граѓа-

ните правна помош во работите од судска надлеж-
ност, одржува рочишта во вонпроцесни предмети а, 
под условите пропишани со закон, може да одр-
жува и претреси и расправи. 

За одржувањето и престанокот на одржувањето 
на судски денови одлучува собранието на општи-
ната на чие подрачје се одржува судскиот ден. 

Поблиски одредби за постапувањето на судот 
на судските денови се пропишуваат со судскиот 
деловник. 

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ 

1. Општински судови 

Член 36 
Општинските судови се надлежни: 
A) Во кривичните работи 
1. во прв степен: 
а) да судат за кривични дела за кои со зако-

нот е предвидена како главна казна парична казна, 
казна затвор до десет години, ако за некои кривични 
дела не е со закон предвидена надлежност на друг 
суд; 

о) да судат за кривични дела за кои со посе-
бен закон е одредена надлежност на општински 
суд; 

2. да водат подготвителна постапка, да судат 
за кривични дела извршени од малолетни лица за 
кои е пропишана казна затвор до десет години или 
поблага казна и да вршат други работи во врска 
со овие лица определени со закон; 

3. да спроведуваат истрага за кривичните дела 
од своја надлежност како и во други случаи пред-
видени со закон; 

4. да решаваат по жалба против решенијата на 
истражниот судија и по приговорот против обвини-
телен акт; 

5. да постапуваат по предметите за правна по-
мош, доколку со закон не е одредена надлежност 
на друг суд; 

6. да вршат други работи одредени со Законот 
за кривичната постапка. 

B) Во граѓанските работи 
1. во прв степен да судат: 
а) спорови за имотноправни односи доколку со 

закон не е предвидена надлежност на друг суд, 
б) спорови за утврдување или оспорување на 

татковство или мајчинство, спорови за утврдување 
постоењето на брак, за поништување на брак или 
за развод на брак, 

в) спорови за законско издржување, 
ТЈ спорови за чување и воспитување на деца, -
д) спорови поради смеќавање на владение, 
ѓ) спорови за стварни и лични службености, 
е) спорови за доживотно издржување, 
ж) спорови заради мана на стока, 
з) спорови заради заштита на правата врз ос-

нова на гаранција на производителот, 
ѕ) спорови за надоместок на штета, 
и) спорови за правото на користење и распо-

лагање со недвижности во општествена сопстве-
ност, како и спорови од закупни или наемни одно-
си на недвижности, или од договори за користење 
на стан или деловни простории. 

2. да одредуваат и спроведуваат извршување и 
обезбедување и да судат во споровите што наста-
нуваат во текот и по повод на судската и адми-
нистративната извршна постапка; 

3. да решаваат вонпроцесни и оставински ра-
боти и да судат спорови од наследноправните од-
носи; 

4. да вршат таписко-интабулациони работи, за-
верување на потписи, ракописи и преписи; 

5. да постапуваат по предметите за правна по-
мош доколку со закон не е одредена надлежност на 
друг суд; 

6. да вршат и други работи одредени со закон. 
Општинскиот суд Скопје П постапува по пред-

метите од правна помош од подрачјето на град 
Скопје. 

2. Одделение на општински суд 

Член 37 
Во одделението на општинскиот суд се вршат 

судски работи од надлежноста на општинскиот суд 
за подрачјето за кое одделението е установено. 

Делокругот на судските работи од став 1 на 
овој член го определува републичкиот секретар за 
правосудство, по претходно прибавено мислење од 
претседателот на општинскиот суд во кој се осно-
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ва судско одделение. При определувањето па дело-
кругот на одделението посебно ќе се води сметка 
за бројот на предметите од подрачјето на општи-
ната за кое се основа одделението на општинскиот 
суд, како и за бројот на судиите кои ќе бидат опре-
делени на работа во него. 

Работите од надлежност на општинскиот суд 
кој донесува одлуки во прв степен надвор од глав-
ниот претрес, во смисла на член 23 став 6 од За -
конот за кривичната постапка, не можат да се пре-
несат во надлежност на одделението на општин-
скиот суд. 

Член 38 
Одредбите од член 21 од овој закон се одне-

суваат и на одделението на општинскиот суд, со тоа 
што називот го содржи и називот и седиштето на 
општинскиот суд во кој е установено одделението. 

Член 39 
Со одделението, според упатствата и насоките 

на претседателот на судот, непосредно раководи су-
дија определен со распоредот на работа (раководи-
тел на одделението). 

Раководителот на одделението врши работи на 
судска управа во одделението што ќе му ги дове-
ри претседателот на општинскиот суд. 

Член 40 
Средства за работа на одделението на општин-

ски суд обезбедува во пресметката на судот оп-
штината за чие подрачје е основано одделението. 

Средствата од став 1 на овој член се искажу-
ваат посебно во пресметката и завршната сметка 
на судот. 

Претседателот на општинскиот суд може да го 
овласти раководителот на одделението да биде на-
редбодател за извршување на пресметката на судот 
во делот што се одделува за одделението. 

3. Окружни судови 

Член 41 
Окружните судови се надлежни: 
А. Во кривичните работи 
1) да судат во прв степен: 
а) за кривични дела за кои со закон е пред-

видена главна казна затвор над 10 години или смрт-
на казна, 

б) за кривични дела предвидени во Кривични-
от закон на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија во членовите: 129 став 3 — одда-
вање на државна тајна, 133 ставовите 1 и 4 — не-
пријателска пропаганда, 134 ставовите 1, 2 и 3 — 
предизвикување на национална, расна и верска 
омраза, раздор или нетрпеливост, 135 — повреда 
на територијалниот суверенитет, 136 став 3 — здру-
жување заради непријателска дејност, 145 ставо-
вите 3 и 4 — организирање на група и поттикну-
вање на извршување на геноцид и на воени зло-
сторства, 147 ставовите 1 и 2 — противправно од-
земање на предмети од убиени и ранети на боиш-
те, 149 — повреда на парламентар, 150 — сурово 
постапување со ранети, болни и со воени заробе-
ници, 152 — поттикнување на агресивна војна, 153 
— злоупотреба на меѓународни знаци, 154 — расна 
и друга дискриминација, 155 ставовите 1 и 2 — 
засновање на ропски однос и превоз на лица во 
ропски однос, 157 — повреда на угледот на СФРЈ, 
158 — повреда на угледот на странска држава, 159 
— повреда на угледот на меѓународна организаци-
ја, 161 став 3 — повреда на рамноправноста во вр-
шењето на стопанска дејност, 163 став 3 — созда-
вање монополистичка положба и предизвикување 
растројство на пазарот, 164 — нелојална конкурен-
ција во работите на надворешнотрговскиот промет, 
166 став 2 — неовластено посредување или заста-
пување на надворешнотрговскиот промет 181 ста-
вовите 1 и 2 — кршење на законот од страна на 
судија, 183 ставовите 1 и 3 — оддавање на служ-
бена тајна, 241 ставовите 1 и 5 — загрозување на 

безбедноста па лет на воздухоплов, 245 став 2 - -
неовластено производство и пуштање во промет на 
опојни дроги, 246 став 2 — овозможување на ужи-
вање опојни дроги, 

в) за кривични дела предвидени во Кривичниот 
закон на Социјалистичка Република Македонија во 
членовите: 90 — повреда на угледот на Социјалис-
тичка Република Македонија и на другите репуб-
лики и на автономните покраини, 91 — излагање на 
поруга на народите и народностите на Југославија, 
130 — склучување штетен договор, 131 ставовите 
1, 2 и 4 — оддавање и неовластено прибавување де-
ловна тајна, 184 — кршење на закон од страна на 
судија, 186 ставовите 1 и 3 — оддавање службена 
тајна, 

г) за кривични дела предвидени во Законот за 
спречување на злоупотребата на слободата на пе-
чатот и на другите видови информации и 

д) за кривични дела за кои со посебен закон е 
одредена надлежност на окружниот суд, 

2) да водат постапка спрема малолетници и да 
судат за кривични дела сторени од малолетници за 
кои е пропишана казна поголема од десет години 
затвор и да вршат други работи во врска со овие 
лица одредени со закон, 

3) во претходната кривична постапка да спро-
ведуваат истрага и да вршат други дејствија, да 
решаваат по жалбите против решенијата на ис-
тражниот судија, за предлозите на истражниот су-
дија и по приговори против обвинителниот акт, ка-
ко и да вршат и други работи од надлежност на 
окружниот и општинскиот суд од своето подрачје 
одредени со Законот за кривичната постапка, 

4) да решаваат по барањата за издавање на об-
винети и осудени лица, 

5) да решаваат за забрана на растурање на пе-
чатени работи и на други видови информации. 

Б. Во граѓанските работи 
1) да судат во прв степен за споровите од ав-

торското право, како и за споровите кои се одне-
суваат на заштитата или употребата на пронајдо-
ци и технички унапредувања, мостри, модели или 
жигови, или правото за употреба на фирма или 
назив, 

2) да донесуваат решение за признавање и до-
зволување извршување на одлуките на странските 
судови. 

В. Во управните работи 
Да одлучуваат по предлог за заштита поради 

незаконито дејствие. 
Г. Во други работи 
1) да одлучуваат по жалбите против одлуките 

на општинските судови, 
2) да решаваат за судир на месната надлежност 

меѓу општинските судови од своето подрачје и 
3) да вршат работи што им се ставени во над-

лежност со друг закон. 

Член 42 
Советите за малолетници на општинските су-

дови судат во прв степен за кривични дела за кои 
е пропишана казна затвор до десет години, или 
поблага казна. 

Советите за малолетници на окружните судо-
ви судат во прв степен за кривични дела на ма-
лолетници за кои е пропишана казна затвор над 
десет години. 

Советите за малолетници на окружните судо-
ви во втора степен одлучуваат по жалбите против 
одлуките на советите за малолетници на општин-
ските судови и решаваат по жалбите против ре-
шенијата на јавниот обвинител и судијата за ма-
лолетници во случаите предвидени во член 477 од 
Законот за кривичната постапка, кога судијата за 
малолетници на општинскиот суд или органот за 
старателство не се согласат со предлогот на јав-
ниот обвинител. 

Советот за малолетници на Врховниот суд на 
Македонија одлучува во втора степен по жалбите 
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против одлуките на советот за малолетници на 
окружниот суд и решава во случаите од член 477 
од Законот за кривичната постапка кога судијата 
за малолетници на окружниот суд или органот за 
старателство не се согласат со предлогот на јавниот 
обвинител. 

Член 43 
Судија за малолетници во општински и во 

окружен суд се определува со распоредот за ра-
бота. 

Претседателот на судот со распоредот за работа 
може, по потреба, да определи заменик на суди-
јата за малолетници. 

Член 44 
Во град Скопје надлежен за сите кривични 

предмети на малолетни лица е Општинскиот суд 
Скопје I. 

Со одлука на Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија може да 
се определи по предметите од надлежноста на совет 
за малолетници од два или повеќе општински суда 
од подрачјето на ист окружен суд да одлучува еден 
од тие општински судови, со оглед на условите и 
обемот на работата и природата на малолетничкиот 
криминал на подрачјето на тие судови. 

4. Окружни стопански судови 

Член 45 
Окружните стопански судови се надлежни: 
а)^да судат во прв степен стопански спорови во 

кои обете странки се општествено-политички заед-
ници, организации на здружениот труд, самоуправ-
ни интересни заедници или други самоуправни ор-
ганизации и други заедници, 

б) да преземаат определени истражни дејстви-
ја и да судат во прв степен за стопански престапи, 

в) да судат стопански спорови кои се однесу-
ваат на заштитата или употребата на пронајдоци, 
технички унапредувања, мостри, модели или ж и -
гови, или правото на употреба на фирма или на-
зив како и во споровите што се однесуваат на бро-
довите и на пловидбата на море и на внатрешни 
води, како и во споровите на кои се применува 
пловидбеното право (пловидбени спорови), освен 
споровите во превозот на патници; 

г) да ја спроведуваат постапката за присилно 
порамнување и стечај и постапката за редовна лик-
видација на организациите на здружениот труд и 
да ги судат споровите што ќе настанат при спро-
ведувањето на постапката без оглед на вредноста 
на спорот и својството на странките во спорот; 

д) да водат судски регистар за организациите 
на здружениот труд и другите организации за кои 
тоа е одредено со закон; 

ѓ) да го спроведуваат извршувањето на одлу-
ките на стопанските судови во стопанските спо-
рови и стопанските престапи, освен за недвиж-
ност; 

е) да ги судат стопанските спорови меѓу до-
машни правни лица и странски физички или прав-
ни лица, како и меѓусебните стопански спорови на 
странски физички или правни лица, што произле-
гуваат од нивните меѓусебни стопански односи; 

ж) да одлучуваат во прв степен за законито-
ста на поединечните акти во управно-сметководни-
те спорови; 

з) да вршат и други работи одредени со закон. 
За споровите од точка ж) е надлежен окруж-

ниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа пре-
стојувалиштето на тужителот. 

5. Стопански суд на Македонија 

Член 46 
Стопанскиот суд на Македонија: 
а) во рамките на надлежноста утврдена со за-

кон, одлучува по жалбите против пресудите и дру-
гите одлуки на окружните стопански судови; 

б) одлучува во прв степен кога е тоа одредено 
со закон; 

в) решава по споровите за надлежноста меѓу 
окружните стопански судови. 

Седиштето на Стопанскиот суд на Македонија 
е во Скопје. 

Член 47 
Стопанскиот суд на Македонија: 
а) ја проучува судската практика и опште-

ствените односи и појави забележани во текот на 
работата на стопанските судови; 

б) учествува во работата на Врховниот суд на 
Македонија кога Врховниот суд на Македонија 
утврдува начелни ставови и начелни правни мис-
лења по прашањата од значење за единството во 
примената на републичките закони и другите про-
писи од страна на судовите од општа надлежност и 
стопанските судови. 

6. Врховен суд на Македонија 

Член 48 
Врховниот суд на Македонија, како највисок 

суд во Републиката, обезбедува единствена приме-
на на законите од страна на судовите. 

Седиштето на Врховниот суд на Македонија е 
во Скопје. 

Член 49 
Врховниот суд на Македонија: 
а) утврдува начелни ставови и начелни прав-

ни мислења по прашања од значење за единството 
во примената на републичките закони и другите 
републички прописи и самоуправните општи акти 
од страна на судовите; 

б) одлучува по жалбите ' против одлуките на 
окружните судови донесени во прв степен; 

в) одлучува во трет степен по жалбите против 
второстепените пресуди на окружните судови и на 
својот совет одредени со членовите 391 и 393 став 
1 од Законот за кривичната постапка; 

г) одлучува по вонредни правни средства (вон-
редно ублажување на казна, барање заштита на 
законитоста, барање за вонредно преиспитување на 
правосилна пресуда и ревизија), против правосилни 
одлуки на судовите од општа надлежност и сто-
панските судови, со кои е повреден републичкиот 
закон, а во случаи кога е тоа со закон предвиде-
но, и кога е повреден сојузен закон; 

д) одлучува по тужбите против конечните 
управни акти (управни спорови), доколку со закон 
не е пропишана надлежност на друг суд, како и по 
жалбите против одлуките донесени во управен 
спор; 

ѓ) решава за судир на надлежност меѓу окруж-
ните судови, општински судови од подрачјето на 
разни окружни судови, меѓу судовите од општа 
надлежност и стопанските судови и меѓу редов-
ните судови и самоуправните судови на територи-
јата на Републиката; 

е) одлучува по жалбите изјавени против реше-
нијата на општинските изборни комисии и Репуб-
личката изборна комисија донесени по приговорите 
во врска со заштитата на изборните права во по-
стапката за спроведување на избори и отповик на 
делегати во Сојузниот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија; 

ж) врши и други работи определени со посеб-
ни закони. 

Член 50 
Ако правосилна одлука донел Врховниот суд на 

Македонија, за ревизијата и за барањето за за-
штита на законитоста одлучува тој суд на општа 
седница. 

Кога Врховниот суд на Македонија решава за 
судир на надлежност меѓу редовен суд и суд на 
здружениот труд, советот е составен од тројца су-
дии на Врховниот суд и двајца судии на Судот на 
здружениот труд на Македонија. 
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Врховниот суд на Македонија по жалба против 
одлуката донесена во управен спор одлучува на 
седница на совет составен од пет судии. 

Член 51 
Врховниот суд на Македонија може за водење 

на постапка да определи друг стварно надлежен 
суд, ако е очигледно дека така полесно ќе се спро-
веде постапката, или ако постојат други важни 
причини. 

Член 52 
Врховниот суд на Македонија, односно Стопан-

скиот суд на Македонија, на судовите од општа 
надлежност односно на стопанските судови, им да-
ва упатства за начинот на водење на евиденцијата 
и проучување на судската практика и општестве-
ните односи и појави што се забележани во текот 
на работата. 

Глава Ш 

ПРОЦЕСНИ ОДРЕДБИ 

Член 53 
Паушалниот износ во трошоците на кривичната 

постапка се утврдува во висина од 500 до 1.000 ди-
нари со оглед на траењето и сложеноста на по-
стапката и имотната состојба на лицето кое е обвр-
зано да го плати овој износ. 

Член 54 
Републичкиот секретаријат за правосудство до-

несува Правилник за надоместок на трошоците во 
кривичната и процесната постапка пред редовните 
судови и во постапката за стопанските престапи 
пред стопанските судови. Со Правилникот ќе се 
пропишат висината и начинот на исплатата, надо-
местокот на трошоците што им припаѓаат на све-
доците, толкувачите и на другите лица според За-
конот за кривичната постапка, Законот за процес-
ната постапка и Законот за стопанските престапи. 

Член 55 
Ако со кривично дело се оштетени општестве-

ни средства, лицето што е овластено да поднесе 
предлог за остварување на имотноправно барање во 
кривичната постапка може да го овласти надлеж-
ниот јавен правобранител да го застапува. 

Ако со кривично дело се оштетени општестве-
ни средства, општествениот правобранител на са-
моуправувањето, кој е овластен со Законот за оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето 
да се грижи за заштита на тие средства, може во 
кривичната постапка да учествува во согласност со 
овластувањата што ги има врз основа на тој за-
кон. 

Член 56 
Ако овластеното лице не ставило предлог за 

остварување на имотноправно барање во кривич-
ната постапка до подигањето на обвинението, а со 
кривичното дело се оштетени општествени сред-
ства, судот за тоа ќе го извести надлежниот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето. 

Член 57 
Пресудата во поглед на трошоците на кривич-

ната постапка и имотноправните барања, како и во 
поглед на извршувањето на паричните казни по 
правосилноста на решението на судот со кое се каз-
нети учесниците во постапката, ја извршува над-
лежниот општински суд кој ја донел одлуката од-
носно општинскиот суд во седиштето на окруж-
ниот суд кој ја донел првостепената одлука. 

Пресудата од став 1 на овој' член во град Скоп-
је ја извршува Општинскиот суд Скопје П. 

Член 58 
Со одлука на Извршниот совет на Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија може да 
се определи еден суд во кој за подрачје на повеќе 
судови ќе се спроведува истрага (истражен центар). 

Со одлуката од став 1 од овој член ќе се про-
пише до кој суд се поднесува барање за покрену-
вање истрага, кој суд донесува одлука за спрове-
дување на истрага и други одлуки во истрагата, 
кој суд одлучува по жалба против одлуките доне-
сени во истрагата — посебно кој ги извршува од-
делните истражни дејствија на истражниот судија 
на тој суд што ќе се доверат во смисла на член 162 
став 2 од Законот за кривичната постапка, кога по 
жалба одлучува вонрасправниот совет, кој јавен 
обвинител става барање за спроведување на ис-
трага, кој присуствува при спроведување на ис-
тражни дејствија и поднесува жалба против одлу-
ките на судот донесени во текот на истрагата. 

Член 59 
За повреда на одредбите од член 461 од Зако-

нот за кривичната постапка лицата одговорни спо-
ред Законот за јавно информирање ќе се казнат 
според член 198 од Кривичниот закон на Соција-
листичка Република Македонија. 

Член 60 
Ако постапката се води за кривично дело за 

кое според законот може да се изрече казна во 
траење над пет години затвор, или потешка казна, 
адвокатот може да го замени адвокатски приправ-
ник со положен правосуден испит. 

Член 61 
Решение за бришење на осудата донесува над-

лежниот општински орган за внатрешни работи 
според живеалиштето на осудениот. 

Член 62 
Молбата за бришење на осудата врз основа на 

судска одлука (член 513 став 2 од Законот за кри-
вичната постапка) се поднесува до општинскиот 
суд според живеалиштето на осудениот. 

По молбата за бришење на осудата одлучува 
судот кој ја донел првостепената одлука. 

Член 63 
Молбата за престанок на мерките на безбед-

ност забрана на вршење професија, дејност или 
должност, забрана на јавно истапување или забра-
на на управување со моторно возило, или за пре-
станување на правната последица од осудата која 
се однесува на забраџа на стекнување на определе-
но право (член 92 од Кривичниот закон на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија) се 
поднесува до општинскиот суд според живеалиш-
тето на осудениот. 

По молбата од став 1 од овој член одлучува 
првостепениот суд што ја донел одлуката. 

Член 64 
За давање меѓународна кривичноправна помош 

надлежен е општинскиот суд на чие подрачје пре-
стојува лицето кое треба да се испита или соочи, 
или на чие подрачје ќе се затекне странецот, а во 
Скопје Општинскиот суд Скопје I. 

Член 65 
Пред поднесување на тужба за надоместува-

ње на штета оштетениот е должен со своето бара-
ње да се обрати до Републичкиот секретаријат за 
правосудство. 

Член бб 
За решавање по тужбата за надоместување на 

штета на лица неоправдано осудени, или неоснова-
но лишени од слобода, надлежен е општинскиот 
суд кој ја донел првостепената пресуда, односно 
општинскиот суд во седиштето на окружниот суд 
кој ја донел првостепената пресуда, а во Скопје 
Општинскиот суд Скопје П. 

Член 67 
Републичкиот секретар за правосудство, во со-

гласност со републичкиот секретар за финансии, 
ќе донесе поблиски прописи за издавањето на уве-
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рение за имотната состојба кое странката е долж-
на да го поднесе кон предлогот за ослободување од 
плаќање на трошоците за постапката пред судот. 

Член 68 
Републичкиот секретар за правосудство ги опре-

делува општинските судови кои поради недоволен 
број судии не можат да формираат совет предвиден 
во член 23 став 6 од Законот за кривичната по-
стапка, чии работи од надлежноста на тој совет 
ќе ги врши советот на окружниот суд. 

Решението од став 1 на овој член се објавува 
во „Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Глава IV 

ПОДРАЧЈА И СЕДИШТЕ НА СУДОВИТЕ 

1. Општински судови 

Член 69 
Во Социјалистичка Република Македонија по-

стојат следните општински судови: 
1. Општински суд во Берово за подрачјето на 

општината Берово; 
2. Општински суд во Битола за подрачјата на 

општините Битола и Демир Хисар; 
3. Општински суд во Гевгелија за подрачјата 

на општините Гевгелија и Валандово; 
4. Општински суд во Гостивар за подрачјето на 

општината Гостивар; 
5. Општински суд во Дебар за подрачјето на 

општината Дебар; 
6. Општински суд во Делчево за подрачјето на 

општината Делчево; 
7. Општински суд во Кавадарци за подрачјето 

на општината Кавадарци; 
8. Општински суд во Кичево за подрачјата на 

општините Кичево и Македонски Брод; 
9. Општински суд во Кочани за подрачјата на 

општините Кочани и Виница; 
10. Општински суд во Кратово за подрачјето 

на општината Кратово; 
11. Општински суд во Крива Паланка за по-

драчјето на општината Крива Паланка; 
12. Општински суд во Куманово за подрачјето 

на општината Куманово; 
13. Општински суд во Неготино за подрачјето 

на општината Неготино; 
14. Општински суд во Охрид за подрачјето на 

општината Охрид; 
15. Општински суд во Прилеп за подрачјето на 

општината Прилеп; 
16. Општински суд во Радовиш за подрачјето 

на општината Радовиш; 
17. Општински суд во Ресен за подрачјето на 

општината Ресен; 
18. Општински суд во Свети Николе за подрач-

јето на општината Свети Николе; 
19. Општински суд Скопје I — во Скопје за 

подрачјата на општините Карпош и Центар; 
20. Општински суд Скопје П — во Скопје за 

подрачјата на општините Гази Баба, Кисела Вода 
и Чаир; 

21. Општински суд во Струга за подрачјето на 
општината Струга; 

22. Општински суд во Струмица за подрачјето 
на општината Струмица; 

23. Општински суд во Тетово за подрачјето на 
општината Тетово; 

24. Општински суд во Титов Велес за подрач-
јето на општината Титов Велес; 

25. Општински суд во Штип за подрачјата на 
општините Штип и Пробиштип; 

26. Општински суд во Крушево за подрачјето 
на општината Крушево. 

2. Окружни судови 

Член 70 
Во Социјалистичка Република Македонија 

окружни судови се: 
1. Окружниот суд во Битола за подрачјата на 

општинските судови во Битола, Охрид, Прилеп, 
Ресен, Струга и Крушево; 

2. Окружниот суд во Скопје за подрачјата на 
општинските судови во Гостивар, Гевгелија, Дебар, 
Кавадарци, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Ку-
маново, Неготино, Скопје I, Скопје П, Тетово и 
Титов Велес; 

3. Окружниот суд во Штип за подрачјата на 
општинските судови во Берово, Делчево, Кочани, 
Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип. 

3. Окружни стопански судови 

Член 71 
Во Социјалистичка Република Македонија 

окружни стопански судови се: 
1. Окружниот стопански суд во Битола за по-

драчјата на општините Битола, Демир Хисар, Кру-
шево, Охрид, Прилеп, Ресен и Струга; 

2. Окружниот стопански суд во Скопје за по-
драчјата на општините Македонски Брод, Валан-
дово, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Кавадарци, Киче-
во, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Неготино, 
Скопје, Тетово и Титов Велес; 

3. Окружниот стопански суд во Штип за по-
драчјата на општините Берово, Виница, Делчево, 
Кочани, Пробиштип, Свети Николе, Струмица, Ра-
довиш и Штип. 

Глава V 

ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Судска управа 

Член 72 
Работите со кои се обезбедуваат услови за пра-

вилно работење на судот се вршат во рамките на 
судската управа. 

Работите на судската управа ги врши претсе-
дателот на судот врз основа на овластувањата утвр-
дени со закон или општ акт на судот и е одгово-
рен за нивното извршување. 

Претседателот на судот вршењето на одредени 
работи од судската управа може да му го довери 
на судија. 

Судот може да има секретар на кого претсе-
дателот може да му довери вршење на определени 
работи од судската управа. 

За секретар може да биде именуван дипломиран 
правник со положен правосуден испит. 

Определени работи од судската управа врши 
Републичкиот секретаријат за правосудство. 

Член 73 
Вршењето на судската управа се состои во: 

увид во тоа дали работите се вршат уредно и бла-
говремено според судскиот деловник и другите про-
писи за организацијата и работата на судот, ис-
питување наводите во поплаките на граѓаните во 
врска со неуредното работење на судовите односно 
непостапувањето или о д о л ж у в а њ е ^ на судската 
работа по одделни предмети, како и увид во тоа 
дали се вршат и како се вршат другите работи од 
судската управа со кои се обезбедува нормално ра-
ботење на судовите. 

Член 74 
Претседателот на судот го претставува судот, 

се грижи за обезбедување на услови за правилна 
работа на судот, го утврдува распоредот на рабо-
тите по претходно прибавено мислење од седни-
цата на судиите, одлучува за одржување на ро-
чишта надвор од седиштето на судот, одлучува за 
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потребата од објавување на судските одлуки пре-
ку средствата за јавно информирање, дава извес-
тување за текот на судската постапка, врши и дру-
ги работи кои со закон или со друг општ акт му се 
ставени во надлежност. 

Претседателот на општинскиот суд ги врши ра-
ботите од став 1 на овој член и во одделението на 
општинскиот суд. 

Во случај на отсутност или спреченост, прет-
седателот го заменува судија кого го определува 
претседателот на судот со годишниот распоред за 
работа. 

Член 75 
Претседателот на општинскиот суд врши над-

зор над притворениците. 
Во град Скопје надзорот од став 1 на овој член 

го врши претседателот на Општинскиот суд Скоп-
је П. 

Член 76 
Републичкиот секретаријат за правосудство: 
— ја следи и проучува работата на судовите во 

врска со усовршувањето на нивната организација, 
проблемите на кадрите и нивното стручно усовр-
шување, обезбедувањето на услови за работа на 
судовите, благовременоста и експедитивноста и 
ажурноста во нивното работење, 

— на судовите им дава упатства за вршење 
на работите од судската управа во согласност со 
судскиот деловник, 

— на судовите им дава упатства за водење на 
статистичките податоци, 

— врши увид во работите од судската управа 
на судовите, 

— ги испитува наводите од претставките и по-
плаките во врска со неуредното работење на судо-
вите односно непостапувањето или одолжувањето 
на судската работа по одделни предмети. 

Републичкиот секретаријат за правосудство 
може да бара од судовите податоци и извештаи 
што му се потребни за вршење на работите на суд-
ската управа. 

Во вршењето на работите од став 1 и 2 на 
овој член Републичкиот секретаријат за правосуд-
ство не може да преземе дејствија кои би имале 
влијание врз судот при одлучувањето по судските 
работи. 

Член 77 
Републичкиот секретар за правосудство доне-

сува правилник за внатрешно работење на судо-
вите (судски деловник). 

Со судскиот деловник се пропишува организа-
цијата и начинот на работење на судовите, а по-
себно правилата за водење на судски уписници и 
други помошни книги, за работата на судската пи-
сарница, за обрасците што се употребуваат во ра-
ботата на судот, на постапувањето со судските спи-
си од нивниот прием до архивирањето, за матери-
јалното и паричното работење, за работата по меѓу-
народна правна помош, за постапката при ука-
жување на правна помош на граѓаните во судот 
и надвор од судот, за информирање на јавноста за 
работата на судот, за евиденција на приправничка-
та практика во судовите, за повикување и распо-
редување на судиите-поротници по судските сове-
ти, за работата во совет, за работата на седници на 
судски одделенија и др. 

Во судскиот деловник се пропишува и начи-
нот на организација на заедничките служби во суд-
ските згради во кои се сместени повеќе правосуд-
ни органи. 

Член 78 
Кога ќе се утврди дека работите од судската 

управа не се вршат уредно и благовремено според 
судскиот деловник и другите прописи за организа-
цијата и работата на судот, а тоа има влијание врз 
вршењето на благовременоста, експедитивноста и 
ажурноста во работењето на судовите, Републич-
киот секретаријат за правосудство ќе му укаже на 
претседателот на судот. 

Ако и покрај ваквите укажувања положбата 
на судската управа не се подобри, републичкиот 
секретар за правосудство е должен за тоа да го 
извести надлежното собрание и да предложи презе-
мање на соодветни мерки. 

Член 79 
Прописи за куќниот ред во затворите за издр-

жување на притвор донесува републичкиот секре-
тар за правосудство. 

2. Судски одделенија 

Член 80 
Во судовите во кои повеќе совети односно су-

дии поединци одлучуваат за работи од иста прав-
на област, се формираат судски одделенија во чиј 
состав влегуваат судиите што одлучуваат во рабо-
тите од иста правна област. 

На седниците на судските одделенија се разгле-
дуваат прашања од интерес за работата на сите 
совети односно судии што се во состав на одде-
лението. 

Во општинските и окружните судови, окруж-
ните судови, окружните стопански судови и Сто-
панскиот суд на Македонија, се одржуваат седници 
со сите судии на кои посебно се разгледуваат пра-
шања кои се однесуваат на општествените односи 
кои судот ги проучувал, се утврдуваат извештаи и 
известувања за собранијата и други органи и орга-
низации и се утврдува годишниот распоред за рабо-
тата на судиите. 

Член 81 
Во судовите кои немаат услови за формирање 

на судски одделенија прашањата од член 80 став 
2 на овој закон се разгледуваат на седница на сите 
судии. 

Седницата на сите судии ја свикува и со неј-
зината работа раководи претседателот на судот. 

Член 82 
Во Врховниот суд на Македонија и Стопан-

скиот суд на Македонија се свикува седница на 
одделение и кога ќе се утврди дека по прашање-
то за примена на законот постои несогласност меѓу 
некои совети или кога еден совет одлучи да го 
измени правното мислење усвоено од дотогашната 
своја практика или мислење дотогаш усвоено од 
сите совети. 

Правното мислење усвоено на седница на одде-
ление задолжително е за сите совети во состав на 
одделението. 

Член 83 
Седницата на судското одделение на Врховниот 

суд на Македонија односно Стопанскиот суд на Ма-
кедонија ја свикува и со нејзината работа раково-
ди претседателот на одделението. 

Седницата на одделението донесува правно 
мислење со мнозинство на гласови на сите судии 
што се во состав на одделението. 

Претседателот на Врховниот суд на Македонија 
односно на Стопанскиот суд на Македонија мошо 
да учествува во работата на седницата на одделе-
нието. 

Одредбите од овој член за свикувањето и ра-
ботата на седниците на судските одделенија соод-
ветно се применуваат и во општинските, окружни-
те и окружните стопански судови. 

Член 84 
За обезбедување спроведувањето на одредби-

те од Законот за кривичната постапка за истраж-
ните дејствија, кои доколку не се извршат без одла-
гање, штетно би се одразиле врз натамошното во-
дење на постапката, окружните и општинските су-
дови организираат дежурна истражна служба над-
вор од работното време во работни денови, сабо-
та, недели и државни празници. 
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3. Општа седница на Врховниот суд на Македонија 

Член 85 
Врховниот суд на Македонија на општа сед-

ница: 
— утврдува начелни ставови и начелни прав-

ни мислења по прашања од значење за единство-
то во примената на републичките закони и други-
те републички прописи и самоуправните општи 
акти од страна на судовите, 

— одлучува во случаи предвидени со закон, 
— дава мислење за потребата од донесување 

или измена на закони или други прописи, 
— предлага давање на автентично толкување 

на републички закон, 
— разгледува прашања кои се однесуваат на 

општествените односи и појави кои судот ги сле-
дел и проучувал и утврдува извештаи и известу-
вања за Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија или други органи или организации, 

— утврдува програма за работата на судот и 
годишен распоред за работата на судиите, 

— врши други работи определени со закон. 

Член 86 
Општата седница на Врховниот суд на Маке-

донија ја свикува и со неа раководи претседателот 
на судот. 

Општата седница ја сочинуваат претседателот 
и сите судии на Врховниот суд на Македонија. 

За полноважно одлучување на општата седни-
ца потребно е во работата да учествуваат најмал-
ку 2/3 од судиите. Одлуките се донесуваат со мно-
зинство на гласови на сите судии на тој суд. 

Поблиски прописи за работата на општата сед-
ница се пропишуваат со деловник што го донесува 
општата седница. 

4. Заедничка седница на Врховниот суд и 
Стопанскиот суд на Македонија 

Член 87 
Кога претседателот на Врховниот суд на Ма-

кедонија утврди дека судската практика е неизед-
начена по прашања што се од значење за единст-
вото во примената на републичките закони од стра-
на на судовите од општа надлежност и стопански-
те судови, или дека во врска со неизедначената 
примена на републички закон ка ј судовите од оп-
шта надлежност и стопанските судови треба да се 
заземат начелни ставови и начелни правни мис-
лења, закажува заедничка седница на Врховниот 
суд на Македонија и Стопанскиот суд на Македо-
нија., 

Претседателот на Врховниот суд на Македонија 
ќе свика заедничка седница и кога тоа ќе го по-
бара претседателот на Стопански^ суд на Македо-
нија. 

Заедничката седница ја сочинуваат претседа-
телите и судиите на Врховниот суд на Македонија 
и на Стопанскиот суд на Македонија. 

За одржување на заедничката седница е пот-
ребно присуство на најмалку 2/3 од судиите на 
секој суд. 

Се смета дека определен став е заземен кога 
за него гласало мнозинството од присутните чле-
нови на заедничката седница. 

На заедничка седница се определуваат деле-
гатите за заедничката седница на Сојузниот суд, 
републичките врховни судови, покраинските врхов-
ни судови и Врховниот воен суд за заземање на 
начелни ставови по прашања што се од интерес за 
применувањето на сојузни прописи. 

Делегатите се определуваат посебно за секоја 
заедничка седница. 

Заедничката седница донесува деловник за ра-
бота на заедничката седница. 4 

5. Критериуми за бројот на судиите и судските 
соработници во одделни судови 

Член 88 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија ќе утврди критериуми за определување 
бројот на судиите и судските соработници и прип-
равници во окружните, окружните стопански и оп-
штинските судови. 

Во судовите, во кои во рок од шест месеци од 
денот на донесувањето на одлуката за определува-
ње бројот на судиите не биде избран предвидениот 
број судии, повисоките судови се должни да де-
легираат судии од редот на своите судии. 

Ако во рокот од став 2 на овој член во одделен 
суд не биде избран определениот број судии, ќе се 
поведе постапка за неговото укинување. 

Глава VI 
СУДИИ И СУДИИ - ПОРОТНИЦИ 

Член 89 
Бројот на судиите и судиите — поротници го 

утврдува собранието на општината кое е надлеж-
но за нивниот избор и разрешување односно Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Во општинскиот суд установен за територија 
на две или повеќе општини бројот на судиите и 
судиите — поротници го одредува собранието на 
општината каде што се наоѓа седиштето на судот, 
по претходна согласност на собранијата на други-
те општини. 

Одредбите на овој закон за судиите се однесу-
ваат и на претседателот на судот. 

1. Избор на судии и судии — поротници 

Член 90 
Судиите и судиите — поротници на општин-

скиот суд ги избира и разрешува собранието на 
општината за чие подрачје е установен судот. Ако 
општинскиот суд е установен за подрачја на две 
или повеќе општини, изборот го вршат собранијата 
на сите општини. Избран е оној кандидат кој ќе 
биде избран во сите собранија на општините. 

Судиите и судиите — поротници на окружен 
суд, на окружен стопански суд, на Стопанскиот суд 
на Македонија и на Врховниот суд на Македонија 
ги избира и разрешува Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член 91 
За судија на општински суд, окружен суд и 

окружен стопански суд може да биде избран др-
жавјанин на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија дипломиран правник со потреб-
ното искуство и стручно знаење, со положен пра-
восуден испит и морално-политички квалитети за 
вршење на судската функција. 

За судија на Врховниот суд на Македонија и 
Стопанскиот суд на Македонија може да биде из-
бран државјанин на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија дипломиран правник, кој 
се истакнал како правен стручњак и поседува мо-
рално-политички квалитети за вршење на судска-
та функција. 

Член 92 
За судија — поротник може да биде избран 

државјанин на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија кој е полнолетен и поседува 
морално-политички квалитети за вршење на оваа 
функција. 

Судија — поротник во стопански суд, покрај 
условите предвидени во став 1 на овој член, треба 
да биде лице кое, со оглед на своето стручно знае-
ње или искуство, е способен да ја врши судиската 
должност во стопанскиот суд. 

Судија — поротник на општински, окружен и 
Врховен суд за судење на малолетници, покрај ус-
ловите од став 1 на овој член, треба да биде лице 
кое има искуство во воспитување на малолетници. 
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Член 93 
Судиите — поротници имаат право на надомес-

ток на трошоците настанати во вршењето на суд-
ската функција и надоместок за изгубената зара-
ботувачка. 

Поблиски прописи за надоместоците за судиите 
— поротници на општинските судови донесува соб-
ранието на општината каде што се наоѓа седиш-
тето на судот, а за судиите — поротцици на други-
те судови Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 

Член 94 
За судија или судија — поротник во ист суд 

не може да биде избрано лице кое на претседате-
лот на судот или на избраниот судија на тој суд 
му е брачен другар или е во сродство во права ли-
нија или странична линија до втор степен. 

Член 95 
Собранието на општината односно Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија, кога 
избира судија на општински суд, окружен и окру-
жен стопански суд, претходно ќе објави дека ќе 
врши избор на судија на одреден суд и ќе ги по-
вика кандидатите во одреден рок да поднесат при-
јави до собранието. Рокот за пријавување не може 
да биде пократок од 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето. 

Објавувањето дека ќе се избира судија на оп-
штински суд, на окружен и окружен стопански суд 
се врши во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" и во дневниот печат, а за 
судија на општински суд и во службениот гласник 
на општината што го објавува изборот. 

Член 96 
За резултатот на изборот собранието ќе го из-

вести судот за избраниот судија и судијата. 
Против одлуката за избор не може да се води 

управна ниту, пак, судска постапка. 

Член 97 
Избор на судиите на кои им истекнува манда-

тот се врши најдоцна 15 дена пред истекот на ман-
датот. 

Член 98 
Избраниот судија, пред да стапи на должност, 

дава свечена изјава пред претседателот на собра-
нието што го избрало. 

Судиите — поротници даваат свечена изјава 
пред претседателот на судот. 

Текстот на свечената изјава гласи: -
„Изјавувам дека во вршењето на судската 

должност ќе се залагам за развојот на социјалис-
тичката самоуправна заедница и остварувањето на 
заедничките интереси на работничката класа и на 
работните луѓе и граѓаните на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и за остварување на оп-
штествено-економските и другите самоуправни од-
носи и права на самоуправните организации и за-
едници и на работните луѓе и дека ќе се придр-
жувам за Уставот на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија, законите и самоуп-
равните акти и дека совесно и одговорно ќе ја 
вршам својата должност". 

Член 99 
Во вршењето на судската функција судијата е 

должен да придонесува за заштитата и јакнењето 
на уставноста и законитоста како и да ги штити 
правата, слободите, должностите и материјалната 
и општествената положба на работните луѓе и гра-
ѓаните, организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници. 

Член 100 
Судиите се должни стручно да се усовршуваат. 

Член 101 
За штетата што судијата во вршењето на суд-

ската функција со својата незаконита или непра-
вилна работа ќе им ја стори на граѓаните или на 
правни лица, ,одговара Социјалистичка Република 
Македонија. 

Ако врз основа на правосилна пресуда Соци-
јалистичка Република Македонија ја надоместила 
штетата сторена од судијата, може од него да бара 
надоместок на исплатениот износ само ако тој ште-
тата ја сторил намерно или со крајно невнимание. 

2. Времено упатување на работа во друг суд 

Член 102 
Судија на општински, окружен и окружен сто-

пански суд може да биде времено упатен на рабо-
та во друг суд по своја согласност најмногу до 
шест месеци во една година. 

Времено упатување во друг суд се врши само 
доколку поради спреченост или изземање на су-
дија или поради други оправдани причини е дове-
дено во прашање редовното работење на судот. 

Член 103 
Во општински суд може да биде времено упа-

тен на работа судија на окружен суд или судија 
на друг општински суд од подрачјето на истиот 
окружен суд. 

Во окружен стопански суд може да биде вре-
мено упатен на работа судија на друг окружен сто-
пански суд. 

Решение за времено упатување на работа во 
друг суд во случајот од став 1 на овој член доне-
сува претседателот на окружниот суд со претход-
на согласност на извршниот орган на собранието 
на општината во која се упатува судијата, а од став 
2 — претседателот на Стопанскиот суд на Маке-
донија. 

Ако упатувањето се врши за време до еден 
месец, не се бара согласност од став 3 на овој 
член. 

Член 104 
Судијата, кој времено се упатува на работа во 

друг суд, има право на личен доход на товар на су-
дот во кој е упатен. 

Ако судијата е упатен на работа надвор од 
местото на неговото живеалиште, има право на 
дневници или надоместок за одвоен живот од се-
мејството на товар на судот во кој е упатен. 

3. Разрешување на судија и судија — поротник 

Член 105 
Судијата и судијата — поротник го разрешу-

ва од должноста собранието што го избира. 
Ако за разрешување се надлежни собранија на 

повеќе општини, судија или судија — поротник 
ќе се смета за разрешен ако е разрешен само во 
едно од тие собранија. 

Член 106 
Судија ќе биде разрешен од должност: 
1. кога самиот бара да биде разрешен, 
2. кога по своја согласност ќе биде избран во 

друг суд или избран односно именуван на друга 
должност, 

3. кога ќе биде осуден за кривично дело на 
казна затвор во траење повеќе од 6 месеци, 

4. кога ќе се утврди дека извршил потешка 
повреда на судиската должност односно на угле-
дот на судската служба или дека со својата рабо-
та покажал дека не е способен за вршење на таа 
должност, 

5. кога ќе се утврди дека немал услови повтор-
но да биде избран за судија, 
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6. кога ќе се утврди дека трајно ја загубил 
работната способност за вршење на судската ф у н к -
ција, 

7. ако се утврди дека е морално-политички не-
подобен за вршење на судската функција , 

8. ако се утврди дека не е стручно способен за 
вршење на судската функција или дека подолго 
време неуредно ја врши должноста на судија од-
носно дека подолго време не постигнува задоволи-
телни резултати во работата, 

9. кога наполнил 40 години стаж на осигуру-
вање (маж), односно 35 години стаж на осигуру-
вање (жена) или кога наполнил 65 години живот 
и 30 години пензиски стаж (маж), односно 60 го-
дини живот и 25 години пензиски стаж (жена). 

Член 107 
Судијата може да биде разрешен од должнос-

та ако собранието на општината односно Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
одлучило, заради намалување обемот на работата, 
да се намали бројот на судските места во судот. 

Се смета дека судијата е разрешен од долж-
носта ако биде укинат судот во кој е избран. 

Член 108 
Судија, кој не е повторно избран или е пред-

време разрешен заради укинување на судот или 
намалување обемот на работата на судот, за шест 
месеци по престанокот ,на должноста ги задржува 
сите права од работата и врз основа на работата. 
За тоа време има право на личен доход, доколку 
не се вработи претходно, во висина на личниот до-
ход, што го примал во последниот месец пред прес-
танувањето на судиската должност, како и на дру-
гите зголемувања на личниот доход и на другите 
примања на судиите. 

Судија кој не е повторно избран или е пред-
време разрешен според одредбите од став 1 на овој 
член му се става на располагање на собранието на 
општината односно на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија и може за тоа вре-
ме да му се довери вршење на одредени работи 
кои одговараат на неговата стручна подготовка и 
функцијата што ја вршел. 

Судија, кој наполнил 30 години пензиски стаж 
до денот на разрешувањето, ги задржува правата 
од став 1 на овој член една година по престанокот 
на должноста. 

Член 109 
Судија — поротник ќе биде разрешен од долж-

носта пред истекот на времето за кое е избран: 
1. кога самиот ќе побара да биде разрешен, 
2. кога ќе се утврди дека е недостоен или не-

способен за вршење на судиската функција , 
3. кога ќе се утврди дека неуредно ја врши 

должноста на судија — поротник, 
4. ако се утврди дека е морално-политички не-

подобен за вршење на оваа функција . 
Член НО 

Ако судијата побара да биде разрешен, а над-
лежното собрание не донесе одлука по ова бара-
ње во рок од 3 месеци од денот на поднесувањето 
на барањето, судот, по барање од претседателот на 
судот или од судијата, ќе утврди дека му преста-
нала должноста во судот и за тоа ќе го извести 
надлежното собрание. 

Член 111 
Судија, кој е избран во друг суд односно е 

избран или именуван на друга должност, не може 
да стапи на таа должност пред надлежното собра-
ние да го разреши од судиската должност. 

Член 112 
Одлука за разрешување од должност на суди-

ја или судија — поротник поради немање на мо-
рално-политички квалитети може да се донесе са-
мо ако претходно е спроведена постапка за утвр-

дување на причините за разрешување и ако во 
таа постапка судијата односно судијата — порот-
ник имал можност да се изјасни за причините. 

Член 113 
Предлог за отпочнување на постапка за раз-

решување на судија поради причините од точките 
4, 5, 7 и 8 од член 106 на овој закон поднесува оп-
штата седница на Врховниот суд на Македонија 
односно седницата на судиите на Стопанскиот суд 
на Македонија. Во предлогот ќе се изнесат при-
чините поради кои се предлага отпочнување на 
постапка. 

Предлог за отпочнување на постапката за раз-
решување на судија — поротник наведен во точка 
2—4 од член 109 може да поднесе претседателот на 
судот во кој судијата — поротник е избран. 

Во предлогот мораат да се изнесат причините 
поради кои се покренува постапката за разрешу-
вање. 

За поднесување на предлогот од став 1 на овој 
член ќе се извести републичкиот секретар за пра-
восудство. 

Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија односно соодветното тело на соб-
ранието на општината, по предлог или по своја 
иницијатива, донесува одлука за отпочнување и 
ја води постапката за разрешување на судијата. 

Претседателот на судот го известува собрание-
то на соодветната општина односно Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија за тоа дека 
судијата ги исполнил условите за здобивање со 
право на старосна пензија, кое ќе го разреши од 
должноста и пред истекот на времето за кое е 
избран. 

За разрешување на судијата и судијата — по-
ротник собранието го известува разрешениот суди-
ја односно судијата — поротник, судот чиј судија 
односно поротник е разрешен и Републичкиот сек-
ретаријат за правосудство. 

Член 114 
Ако општинскиот суд е установен за подрачје-

то на две и повеќе општини, собранијата на оп-
штините можат да се согласат сите или некои ра-
боти во врска со изборот и разрешувањето на су-
диите и судиите — поротници, освен изборот на су-
дија и судија — поротник да ги врши собранието 
на општината во седиштето на судот. 

Секое собрание на општината од подрачјето на 
општинскиот суд може независно од спогодбата од 
став 1 на овој член да покрене постапка за разре-
шување односно може да разреши судија и суди-
ја — поротник под услови предвидени со закон. 

Член 115 
На судијата за времето додека се наоѓа на 

отслужување на воената обврска, функцијата му 
мирува. 

4. Отстранување од должност на судија и судија 
поротник 

Член 116 
Судијата ќе се отстрани од должноста додека се 

наоѓа во притвор. 
Судијата може да биде отстранет од должнос-

та додека трае истрагата и ако е отпочната пос-
тапка за негово разрешување поради тоа што е 
правосилно осуден за кривично дело кое го прави 
неподобен за вршење на судиската функција или 
заради потешка повреда на судиската должност. 

Одлука за отстранување во случаите од став 1 
и 2 на овој член за судијата донесува претседате-
лот на судот, а за претседателот на судот претсе-
дателот на повисокиот суд. 
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Член 117 
Ако против судијата — поротник е отворена 

истрага или е отпочната постапка за негово раз-
решување од должноста, претседателот на судот 
нема да го повикува судијата — поротник на врше-
ње на должноста додека трае кривичната постапка 
односно постапката за разрешување. 

Глава VII 

СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ, ПРИПРАВНИЦИ И 
ДРУГИ РАБОТНИЦИ ВО СУДОТ 

Член 118 
Во судовите постои потребен број стручни сора-

ботници, судски приправници и други работници 
за вршење на стручните, административните и по-
мошните работи. 

Во судовите можат да постојат и потребен броЈ 
на редари (судски стражари) за одржување на ре-
дот во судската зграда. 

Положбата, овластувањата и начинот на ра-
ботење на судските редари ги пропишува репуб-
личкиот секретар за правосудство. 

Член 119 
Стручен соработник во суд може да биде дип-

ломиран правник со положен правосуден испит. 
Стручен соработник во Врховниот суд на Ма-

кедонија и Стопанскиот суд на Македонија може 
да биде дипломиран правник со положен правосу-
ден испит, кој поминал две години на практика на 
правни работи. 

Член 120 
Стручните соработници им помагаат во работата 

на судиите, ги -проучуваат правните прашања во 
врска со работата на судот во некои видови на 
предмети, изработуваат нацрти на судски одлуки, 
земаат тужби на записник, предлози и други под-
несоци и изјави на странките и работат самостој-
но или под надзор и упатство на судија, вршат и 
други стручни работи предвидени со закон или со 
правилник на судот. 

Член 121 
Судски приправник може да биде дипломиран 

правник кој ги исполнува општите услови за вра-
ботување во органите на управата. 

Приправници се вработуваат во општинските, 
окружните и окружните стопански судови и наиз-
менично се распоредуваат на сите работи за да се 
здобијат со практика во сите области на судската 
работа. 

Приправниците можат на определено време да 
се упатат на практика во друг суд, јавно обвини-
телство, јавно правобранителство, орган на управа 
или служба за правна помош. 

Траењето на приправничката практика, усло-
вите за стекнување право за полагање на право-
суден испит и програмата и начинот на полагање 
на испитот се уредува со посебен закон. 

На приправник, кој не ќе го положи право-
судниот испит во рок од 2 години му престанува 
својството на приправник во судот. 

По положениот правосуден испит и исполну-
вањето на условите за стажот, приправникот се 
распоредува на работно место стручен соработник. 

Глава VIII 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

1. Постојани судски преведувачи 

Член 122 
За преведување на говор или писмени испра-

ви се поставуваат постојани судски преведувачи. 
Постојаните судски преведувачи ги поставува 

и разрешува републичкиот секретар за правосуд-
ство. 

Поблиски одредби за правата и должностите 
на судските преведувачи донесува републичкиот 
секретар за правосудство. 

2. Средства за работа на судовите 

Член 123 
Средства за работа на Врховниот суд на Маке-

донија, Стопанскиот суд на Македонија, окружните 
и окружните стопански судови обезбедува Соција-
листичка Република Македонија, а средства за ра-
бота на општинскиот суд обезбедува општината. 

Член 124 
Кога општинскиот суд е установен за подрачје 

на две или повеќе општини, средствата за работа 
на судот спогодбено ги обезбедуваат општините. 

Средствата од став 1 на овој член се предвиду-
ваат во буџетот на општината на чие подрачје е 
седиштето на судот. 

Член 125 
Надоместоците на личните доходи на претседа-

телот на судот и судиите ги определува Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија односно 
собранието на општината на начин на кој се оп-
ределуваат надоместоците на личните доходи на 
функционерите што собранието ги избира односно 
именува. 

Средствата што му се одобрени на судот за 
примање на приправници, за опрема, за стручно 
усовршување на судиите и другите работници и 
за други посебни намени, не можат да се користат 
за друга намена. 

Глава IX 
САМОУПРАВУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО 

СУДОВИТЕ 
Член 126 

Прописите за самоуправување на работните лу-
ѓе во органите на управата и средствата за работа 
на органите на управата во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, како и прописите за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд се при-
менуваат и на работниците во редовните судови, 
ако со овој закон не е поинаку определено. 

Одредбите за одговорноста за повреда на обврс-
ките, утврдени со општиот акт на работната заед-
ница на судот, не се применуваат на судиите. 

Глава X 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 127 
Одредбите на членовите — 36, 37, 41, 45, 46, 47, 

48, 49, 50 и 52 на овој закон ќе се применуваат од 
1 јануари 1977 година. 

Член 128 
Предметите по кои по 1 јануари 1978 година, а 

по поднесени правни средства, второстепениот суд 
ќе донесе одлука со која се укинува првостепената 
одлука, ќе се достават до судот надлежен според 
овој закон. 

Член 129 
Општинските судови Скопје I и Скопје II прав-

о с и л н о ќе ги довршат предметите што ги примиле 
до 1 јануари 1977 година, а што според изменетата 
месна надлежност според одредбите на овој закон 
се од надлежност на друг суд. 

Член 130 
До донесувањето на Законот за вонпроцесната 

постапка и Законот за извршната постапка, одлу-
ките на судот во втор степен од овие постапки се 
правосилни. 

По однос на надлежноста на судот за решавање 
на барањето за заштита на законитоста што го 
поднесува јавниот обвинител, условите за подне-
сување на барањето и за другите прашања во пос-
тапката, ќе се применуваат одредбите на Законот 
за процесната постапка. 
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Член 131 
Општинскиот суд во Неготино ќе отпочне со 

работа на 1 јануари 1977 година. 

Член 132 
Од 1. I. 1978 година постапката по тужбите во 

управниот спор поднесени др 1. VII. 1977 година ќе 
се спроведе според прописите на Законот за управ-
ните спорови („Службен лист на СФРЈ", број 4/77). 

Член 133 
Одредбите од член 445 од Законот за кривич-

ната постапка и член 468 од Законот за процесната 
постапка ќе се применуваат од 1 јануари 1978 го-
дина. 

Член 134 
Републичкиот секретар за правосудство ќе го 

определи начинот и постапката за пренесување на 
архивата и несвршените предмети меѓу судовите 
надлежни според досегашните прописи и судови-
те надлежни според овој закон. 

Член 135 
Судиите избрани според досегашните прописи 

остануваат на должност и по влегувањето во сила 
на овој закон. 

Времето за повторен избор на лицата од став 1 
на овој член се смета од денот на последниот из-
бор на судијата. 

Член 136 
На 6 април 1976 година, како ден на влегување-

то во сила на Законот за редовните судови („Служ-
бен весник на СРМ" број 10/76), престануваат да 
важат: Законот за судовите од општа надлежност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/65); Законот за 
стопанските судови („Службен весник на СРМ" бр. 
42/65); Законот за стварната надлежност на редов-
ните судови („Службен весник на СРМ" бр. 20/74); 
Законот за подрачјата на општинските и окруж-
ните судови од општа надлежност во Социјалис-
тичка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/65 и 19/66); Законот за подрачјата на 
окружните стопански судови во Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/65 и 19/66). 

На 1 јуни 1976 година престанува да важи 
Одлуката за определување општински судови кои 
ќе бидат надлежни за кривични предмети на мало-
летници од подрачјата на повеќе општински судо-
ви од ист окружен суд („Службен весник на СРМ", 
бр. 27/68). 

на дејноста во Центарот, што го донесоа работни-
ците на Центарот за образование на кадри за без-
бедност и општествена самозаштита на референ-
думот одржан во декември 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1240 
8 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Јездимир Богдански, с. р. 

234. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 14, 
став 2 од Законот за Центарот за образование на 
кадри за безбедност и општествена самозаштита 
(„Службен весник на СРМ", бр. 30/77), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
на општествено-политичкиот собор, одржани на 8 
мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИ-
ТА „ЕЛИСИЕ ПОПОВСКИ - МАРКО" - СКОП-
ЈЕ, НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН 
ИНТЕРЕС ВО ИЗВРШУВАЊЕТО НА ДЕЈНОСТА 

НА ЦЕНТАРОТ 

Се дава согласност на Статутот на Центарот за 
образование на кадри ' за безбедност и општествена 
самозаштита „Елисие Поповски — Марко" — Скоп-
је, на одредбите што се од значење за остварување 
на посебниот општествен интерес во извршувањето 

235. 
Врз основа на член 17, став 2 од Законот за 

Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта („Службен весник на СРМ", бр. 48/74), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
8 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕ-

ДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1978 
ГОДИНА 

I. Се одобрува Завршната сметка на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволно развиените краишта за 1978 
година, што ја донесе Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта, 
на седницата одржана на 12 март 1979 година, и 
тоа: 

Вкупни средства на Фондот 825.796.462 дин. 
Од тоа: 
а) кредити дадени од Фондот 791.674.812 дин. 
б) неповратни средства, непо-

средни расходи и отпиен на 
кредити 27.300.747 дин. 

в) непотрошени средства до 
31. XII 1978 година 6.820.903 дин. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1238 
мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Јездимир Богдански, с. р. 
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236. 
Врз основа на член 17, став 1 од Законот за 

Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта („Службен весник на СРМ", бр. 48/74), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
8 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИС-
КИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА 

СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
КРАИШТА ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта за 1979 година, што го донесе Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за кредитирање на по-
брзиот развиток на стопански недоволно развиени-
те краишта, на седницата одржана на 12 март 1979 
година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1239 
8 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Јездимир Богдански, с. р. 

237. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 11 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Томислав Драган Јовановски, од с. Усје, 
2. Димитар Благоја Димитровски, од Скопје. 

И 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 3 

месеци на: 
1. Драшко Милан Илиќ, од Охрид, 
2. Кадрија Фередин Иљаз, од с. Требош. 

III 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 

месеци на: 
1. Беџет Рамадан Зибери, од Ѓорче Петров, 
2. Лазо Добре Коцев, од с. Мустафино. 

IV 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 

година на: 
1. Бранко Петруш Арсов, од Кочани. 

V 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 

година и 6 месеци на: 
1. Страшо Горѓи Бошков, од Кавадарци. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 30 дена 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Стојан Ристо Димоски, од Охрид. 

VII 
Изречената парична казна во износ од 5.000,00 

динарр! се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Салија Асан Демироски, од с. Преглово. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Александар Косто Несторовски, од Скопје, 
2. Ванчо Димитар Алексов, од Штип. 

IX 
Изречената казна затвор се замени со условна 

осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осуде-
ниот во рок од 1 година не стори ново кривично 
дело на: 

1. Тодор Санде Трајчев, од с. Д. Подлок. 

X 
Неиздржаниот дел од казната затвор се замени 

со условна осуда со тоа што тој дел од казната не-
ма да се изврши ако осудениот во рок од 1 година 
не стори ново кривично дело на: 

1. Христо Ванчо Ивановски, од Битола. 

XI 
Изречената казна затвор се замени со условна 

осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осу-
дениот во рок од 2 години не стори ново кривично 
дело на: 

1. Иван Павле Бошковски, од Скопје. 

XII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-342 
11 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

238. 
Врз основа на член 7 од Одлуката за основите 

и мерилата за утврдување и усогласување на лич-
ните доходи и надоместоците за одделни трошоци 
на функционерите и работниците што ги именува 
Извршниот совет („Службен весник на СРМ", бр. 
19/78), Комисијата за кадровски и административ-
ни прашања на Извршниот сове^1 на Собранието на 
СР Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖ-
БЕНО ПАТУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РА-
БОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Височината на дневниците за службено пату-
вање во земјата на функционерите и работници-
те што ги именува Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија изнесува 500 динари. 



23 мај 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 17 - Стр. 427 

2. На функционерот кој е на службено пату-
вање можат да му се признаат трошоци за ноќе-
вање до 250 динари ако за тоа поднесе сметка. Во 
случај на надоместување на трошоците за ноќева-
ње дневницата се намалува за 30%. 

3. АКО функционерот за време на службеното 
патување не ноќева надвор од местото на живеење, 
дневницата се намалува за 30%. 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката на Комисијата за ка-
дровски и административни прашања, бр. 17-633/1 
од 15 3. 1978 година („Службен весник на СРМ", бр. 
10/78). 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија", а 
ќе се применува од 15 април 1979 година. 

Број 17-821 
12 април 1979 година Претседател, 

Скопје Вера Димитрова, с. р. 

239. 
Врз основа на член 39, алинеја 1 од Законот 

за здравствениот надзор над прехранбените про-
дукти и над предметите за општа употреба („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 29/73), републичкиот сек-
ретар за здравство и социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПШТИТЕ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УСЛО-
ВИ ЗА ПРОСТОРИИТЕ, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И 

ПРОМЕТ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ И 
ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се утврдуваат оп-

штите минимални технички услови за просториите, 
уредите и опремата за производство, складирање, 
чување и промет на прехранбени продукти (про-
дукти) и предмети за општа употреба (предмети). 

I 
Услови за просториите, уредите и опремата во кои 

се врши производство на продукти и предмети 
Член 2 

Просториите во кои се врши производство на 
продукти и предмети треба да овозможуваат непре-
чено одвивање на технолошкиот процес во хигиен-
ски услови за работа. 

За да можат да се создадат хигиенски услови 
за работа, просториите во кои се врши производ-
ство на продукти и предмети особено треба: 

— да бидат изградени од таков материјал што 
обезбедува топлотна и хидроизолација; 

— да имаат површина, зафатнина и висина 
кои овозможуваат хигиенски услови за работа; 

— да бидат одвоени на начин што ќе оневозмо-
жува вкрстување на чистиот и нечистиот дел од 
производството; 

— да не се користат како магацин; 
— да имаат непосредни врски со станбени про-

стории. 
Член 3 

Плодовите, ѕидовите, таваните и другите прег-
ради на просториите во кои се врши производство 
на продукти и предмети треба да се изградени од 
цврст и мазен материјал што овозможува лесно и 
успешно одржување на чистотата. 

Член 4 
Просториите во кои се врши производство на 

продукти и предмети треба да бидат снабдени со 
доволна количина хигиенски исправна вода за 
пиење, односно за употреба во технолошкиот про-
цес и за санитарни потреби. 

До колку вода не може да се обезбеди од цен-
трален водовод, потребите за вода се подмируваат 
од сопствен објект за водоснабдување, кој во пог-
лед на квалитетот на водата и санитарно-технич-
ките услови ќе одговара на важечките прописи за 
вода за пиење. 

Просториите во кои се врши производство на 
продукти и предмети треба да имаат одводна кана-
лизација за отпадни води согласно важечките про-
писи за заштита на водите од загадување, како и 
одводни канализациони цевки со противструјни 
вентили за спречување влегувањето на глодари. 

Доколку отпадните води не се испуштаат во 
' канализација на населеното место просториите од 

став 1 на овој член треба да имаат сопствени сеп-
тички јами за отстранување на отпадните води со-
гласно став 1 од овој член. 

Член 6 
Отстранувањето на цврстите отпадоци од про-

сториите во кои се произведуваат продукти и пред-
мети се врши секојдневно на соодветен хигиенски 
начин. 

Член 7 
Температурата, осветлувањето, влагата и стру-

ењето на воздухот (микроклиматски услови) во 
просториите во кои се произведуваат продукти и 
предмети мораат да бидат такви што ќе обезбе-
дуваат запазување на здравствената исправност на 
продуктите и предметите. 

Член 8 
Просториите за производство на продукти и 

предмети треба да бидат снабдени со електрична 
енергија. 

Член 9 
Дворното место околу просториите во кои се 

врши производство на продукти и предмети треба 
да биде обеспрашено, озеленете и снабдено со до-
волен број хидранти и приклучоци за канализа-
ција. 

Дворното место од став 1 на овој член мора 
да биде поделено на чисто и нечисто и доминант-
ните ветрови треба да дуваат од чистиот спрема 
нечистиот дел. 

Член 10 
Просториите во кои се врши производство на 

продукти и предмети зависно од видот и обемот 
на технолошкиот процес треба да бидат снабдени 
со следните уреди и опрема: 

— уреди за топла и ладна вода; 
— уреди за, обезбедување на микроклиматски 

услови зависно од технолошкиот процес; 
— уреди за осветлување на просториите; 
— уреди за одржување на општата и лична 

хигиена; 
— опрема за одржување на чистотата; 
— опрема за дотур на суровини и Полупро-

изводи до машините за производство; 
— опрема за дотур на готовите производи до 

магацинскиот простор. 

П 
Услови за просториите, уредите и опремата во кои 

се врши складирање и чување на продукти и 
предмети 

Член 11 
Просториите во кои се врши складирање и чу-

вање на продукти и предмети треба да ги испол-
нуваат следните услови: 

— да бидат пристапни и со димензии што 
овозможуваат лесно транспортирање на продуктите 
и предметите; 

— да бидат одвоени од просториите во кои се 
врши складирање и чување на суровините; 

— суровините, продуктите и предметите да би-
дат подигнати од подот за да се овозможи одр-
жување на чистотата; 

— микроклиматските услови во магацинските 
простории треба да бидат такви, за да ги обезбе-
дува од расипување продуктите и предметите кои 
се чуваат; 

— да бидат снабдени со електрична енергија; 
— начинот на отстранување на цврстите от-

падоци треба да одговара на нивниот вид и коли-
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чина и треба да постои одредено место за нивно 
складирање, до нивно конечно отстранување; 

— да бидат заштитени од продирање на инсек-
ти и глодари, со заштитување на прозорците кои 
се отвораат со мрежи, а подовите, ѕидовите и та-
ваните треба да бидат од цврст материјал со маз-
ни површини и без пукнатини; 

—- транспортирањето на суровините и готовите 
производи да се врши со средства што ја одржу-
ваат и сочувуваат здравствената исправност на 
продуктите и предметите. 

Член 12 
В а магацинските простории во кои се врши 

складирање и чување на суровините, продуктите и 
предметите да се обезбеди посебен простор за чу-
вање на уредите и опремата за одржување на хи-
гиената. 

III 
Услови за просториите, уредите и опремата 

за промет на продукти и предмети 

Член 13 
Просториите за промет на продукти и предме-

ти треба да овозможуваат обезбедување на здрав-
ствена исправност на продуктите и предметите. 

Просториите за промет на продукти и предме-
ти, во зависност од капацитетот и видот на про-
дуктите и предметите, треба да имаат површини и 
зафатнини кои при нормална соодветна топлотна 
и хидроизолација ќе обезбедуваат здравствена ис-
правност на продуктите и предметите. 

Член 14 
Просториите треба да бидат снабдени со довол-

на количина на текушта топла и ладна хигиенски 
исправна вода. 

Член 15 
Отстранување и трајно сместување на отпад-

ните материи треба да се врши секојдневно на со-
одветен хигиенски начин. 

Член 16 
Микроклиматските услови Е о просториите треба 

да обезбедуваат запазување на здравствената ис-
правност на продуктите и предметите. 

Член 17 
Просториите за промет на продукти и предмети 

во зависност од видот и обемот на прометот треба 
да бидат снабдени со следните уреди и опрема: 

— уреди за обезбедување на микроклиматски-
те услови зависно од видот на продуктите и пред-
метите; 

— опрема за одржување на чистотата; 
— опрема и средства неопходни за одржување 

на општата и лична хигиена. 

Член 18 
Инвентарот (полици, ормаги, штандови, витри-

ни, продажни површини) да бидат со мазни повр-
шини кои можат лесно хигиенски да се одржу-
ваат. 

Член 19 
Постројките, мебелот, приборот за ракување со 

продуктите, предметите и другата опрема да бидат 
од материјал што не влијае штетно врз хигиен-
ската исправност на продуктите, односно предме-
тите и што овозможува нивно лесно и успешно 
чистење и дезинфекција. 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Републички секретар за здравство 
и социјална политика, 

Петар Џундев, с. р. 

240. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката за утврду-
вање висината на аконтациониот износ на личниот 
доход на работниците во органот на управата на 
Собранието на општината Титов Велес, донесена од 
советот на работната заедница во согласност со ста-
решината на органот на седницата од 8 мај 1978 
година на основа членот 433 од Уставот на СР Ма-
кедонија и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, по одржа-
ната јавна расправа на 21 февруари 1979 година 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за утврдување 

висината на аконтациониот износ на личниот до-
ход на работниците во органот на управата на Со-
бранието на општината Титов Велес, донесена од 
советот на работната заедница во согласност со ста-
решината на органот на седницата од 8 мај 1978 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Собранието на општината Титов 
Велес на начинот пропишан за објавување на са-
моуправни општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решението У. бр. 67/78 од 28 
ноември 1978 година, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за нејзината согласност со али-
нејата 1 на став 1 од член 3 од Законот за само-
управување и работни односи во органот на упра-
вата („Службен весник на СРМ", бр. 28/65) и чле-
нот 463 од Законот за здружениот труд, како и со 
ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија 
и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот 
труд. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека оспорената одлука е до-
несена од советот на работната заедница во соглас-
ност со старешината на органот на седницата од 8 
мај 1978 година. Во членот 1 од одлуката е опре-
делено дека до доизградувањето на системот на 
распределбата на личните доходи во органот на 
управата на Собранието на општината Титов Ве-
лес, според правилникот за основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи и за за-
едничка потрошувачка, исплатата на личните до-
ходи ќе се врши по одредбите на оваа одлука. Спо-
ред членот 2 од одлуката исплатата на личните до-
ходи ќе се врши во аконтациониот износ и тоа: за 
работниците со високо и више образование според 
стартниот основ од 1977 година зголемен со 6%, 
а за работниците со средно и други категории на 
пониско образованите, според стартниот износ од 
1977 година зголемен со 10%. Според тоа, оспорена-
та одлука претставува самоуправен општ акт со 
кој се уредува прашањето за распределба на сред-
ствата за лични доходи во органот на управата на 
Собранието на општината Титов Велес и во него 
освен стручната подготовка не се утврдени други 
основи и мерила за учество на работниците во рас-
пределбата на средствата за личните доходи. 

5. Според ставот 1 на член 23 од Уставот на 
СР Македонија работниците во основната органи-
зација ги утврдуваат, а според ставот 1 на член 
127 од Законот за здружениот труд работниците во 
основните организации на здружениот труд се 
должни да ги утврдат основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи. Членот 
пак 463 од Законот за здружениот труд предвидува 
дека работниците со референдум, меѓу другото, од-
лучуваат за основите и мерилата за распределба 
на средствата за лични доходи. Од друга страна, 
според алинејата 1 на став 1 од член 3 од Зако-
нот за самоуправување и работни односи во орга-
ните на Управата („Службен весник на СРМ" бр. 
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28/65), работните луѓе во органите на управата 
имаат право и должност во остварувањето на са-
моуправувањето да ги уредуваат внатрешните од-
носи во органите и, да одлучуваат за распредел-
бата на средствата за личните доходи. Исто така, 
во ставот 1 на член 5 од овој закон е определено 
дека работните луѓе правата на самоуправување ги 
остваруваат непосредно. Во членот 4 од сојузниот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 
22/73) беше определено дека работниците во основ-
ната организација на здружениот труд ги утвр-
дуваат основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи и начинот на пресме-
тувањето и исплатата на личните доходи на работ-
ниците. 

Со оглед на овие уставни и законски одредби 
во кои е утврдено дека работните луѓе правата 
на самоуправувањето ги остваруваат непосредно, 
Судов утврди дека оспорената одлука е неуставна 
односно спротивна на законот затоа што не е до-
несена непосредно од работните луѓе во органот 
на управата, туку од советот на работната заедни-
ца кој не е овластен да одлучува за распределбата 
на средствата за личните доходи. Неуставноста и 
незаконитоста на оспоренава одлука се состои и во 
тоа што таа не содржи основи и мерила за рас-
пределба на средствата за личните доходи односно 
затоа што личниот доход на работниците го утвр-
дува во фиксен и непроменлив износ. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 67/78 
21 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

241. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 3 на член 2 
од Правилникот за измени и дополнувања на Пра-
вилникот за станбени односи донесен од работни-
ците во Институтот за градни болести и туберку-
лоза на СР Македонија во Скопје, на референдумот 
одржан на 26 април 1978 година, по јавната рас-
права одржана на 27 март 1979 година, на основа 
членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-

носта и законитоста на ставот 3 на член 2 од Пра-
вилникот за измени и дополнувања на Правилни-
кот за станбени односи донесен од работниците во 
Институтот за градни болести и туберкулоза на СР 
Македонија во Скопје на референдумот одржан на 
26 април 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Институтот за градни болести и 
туберкулоза на СР Македонија во Скопје, на на-
чинот определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је му поднесе на Уставниот суд на Македонија 
предлог за оценување уставноста и законитоста на 
ставот 3 на член 2 од правилникот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. Според наводите во предло-
гот оспорената одредба од правилникот била про-
тивуставна и незаконита затоа што во неа било 
определено, при распределбата на станови, да се 
смета дека има стан и работник кој има сопствена 
куќа изградена без градежна дозвола и од чија из-
градба поминале 5 години. Според мислењето из-
несено во предлогот не може да се смета дека има 
стан лице кое живее во своја бесправно изградена 

семејна станбена зграда затоа што таквите објекти 
не постојат правно, туку само фактички бидејќи се 
подигнати спротивно на прописите од градежништ-
вото и без регулирани давачки спрема општество-
то. Понатаму во предлогот се наведува дека е недо-
пуштено во правилникот за станбени односи на 
која и да било основна организација на здруже-
ниот труд да се легализира една незаконитост как-
ва што е „дивата градба" и да се дозволи таа да 
предизвикува правни последици. 

4. Врз основа на писмените прилози и докази 
разгледани на јавната расправа Судов утврди дека 
во членот 2 од оспорениот правилник се опреде-
лени бодови во врска со критериумот станбена со-
стојба на работникот. Така, според ставот 1 на овој 
член постојната станбена состојба ги повлекува 
следниов број бодови: работник кој нема стан во 
СФРЈ, ниту е носител на станарско право добива 
40 бода, а работник со тесна станбена површина 
или лоша станбена состојба добива 10 бода. Ставо-
вите 2 и 3 на овој член содржат интерпретативни 
одредби и во нив е појаснето што се подведува, 
односно што не се подведува под поимот „немање 
стан". Според текстот на ставот 2 од овој член под 
немање стан се подразбира, покрај другото, работ-
никот по никој основ да не располага со стан, ни-
ту пак може, според законските прописи, да се 
смета за носител на станарско право. Според оспо-
рениот став 3 на овој член од правилникот докол-
ку работникот има сопствена куќа изградена без 
градежна дозвола и од чија изградба поминале 5 
години ќе се смета дека има сопствена куќа однос-
но станарско право. 

Од наведените одредби на оспорениот правил-
ник произлегува дека сопствениците на бесправно 
изградените семејни станбени згради не се исклу-
чени од правото да конкурираат за стан, но дека 
при утврдувањето редот на првенството за доде-
лување станови, за оние работници кои живеат во 
своја бесправно изградена семејна станбена зграда, 
од чија изградба поминало 5 години, не ќе се опре-
делуваат предвидените 40 бода по основот станбена 
состојба, затоа што, согласно оспорениот став 3 на 
членот 2 од правилникот, за таков работник ќе се 
смета дека има стан. 

Оспорената одредба, според мислењето на Су-
дов, не решава за правото на сопственост врз згра-
ди подигнати без градежна дозвола, туку има пред-
вид една фактичка станбена состојба. Правно таа 
одредба има ограничен досег затоа што се однесува 
само на станбени односи, поради што не може да 
значи легализација на бесправната градба. Впро-
чем, за таква легализација организациите на здру-
жениот труд и не се овластени. Фактичката стан-
бена состојба на работникот, според мислењето на 
Судов, ја изразува неговата социјално-економска 
положба, па доколку тој живее во своја семејна 
станбена зграда, таквата зграда како станбен објект 
постои без оглед на тоа дали е бесправно или ле-
гално изградена и се додека постои таквата стан-
бена зграда може да се смета дека нејзиниот соп-
ственик има стан, односно дека на некој начин 
сепак го решил станбеното прашање. Со оглед на 
тоа, според мислењето на Судов, не може да се 
смета за несогласно со Уставот и законот ако ра-
ботниците, при определувањето критериуми и ме-
рила за утврдување редот на првенството при рас-
пределба на становите предвидат и таков крите-
риум преку кој се изразува фактичката станбена 
положба на работникот, како што е сторено и во 
конкретниов случај. 

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

У. бр. 134/78 
27 март 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Законот за градежно земјиште, 
објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 10/79, се 
поткраднале грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

1. Членовите 7 и 8 треба да се бришат, бидејќи 
текстот на овие одредби се повторува и во одредбите 
на член 3 став 2 и член 7; 

2. Во член 12 ,во вториот и третиот ред наместо 
„изградено" треба да стои „изграден" и 

3. Во член 47 став 2, во четвртиот и петтиот 
ред наместо „комуналните објекти и инсталации" 
треба да стои „употреба на градежното земјиште". 

Број 13-1198 
26 април 1979 година 

Скопје Од Законодавно-правната комисија 
на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 

По извршеното сравнување со говорниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за упла-
тување на средствата на солидарноста, објавена во 
„Службен весник на СРМ", бр. 14/79, се п о т п а д н а -
ла грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 

Во точка 1, место зборовите: „од 31 мај" треба 
да стои „до 31 мај". 

Од Републичкиот секретаријат за финансии, 

бр. 13-1075/1 14. V. 1979 година. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

239. 
Врз основа на член 54 од Законот за основите 

и системот на општественото планирање и за оп-
штествениот план на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 6/76) и член 14 од Статутот на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, на седницата одржа-
на на 4. 5. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАН 
ЗА РАЗВОЈНИТЕ МОЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО СР МАКЕДО-

НИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981—1985 ГОДИНА 

I 

Во согласност со начелата на истовременост и 
континуитет на планирањето ќе се подготви и 
донесе План за развојните можности на опште-
ствената заштита на децата во СР Македонија, за 
периодот од 1981—1985 година. 

II 
За изготвување на Планот од точка 1 на оваа 

одлука се формира делегатска група со претседа-
тел, заменик претседател и 5 членови од редовите 
на делегатите на Собранието. 

Делегатската група да изготви посебна програ-
ма за активностите и текот на подготовките на 
Планот од член 1 на оваа одлука, најкасно до 30 
јуни 1979 година. 

Делегатската група да подготви Нацрт-план за 
развојните можности на општествената заштита на 
децата во СР Македонија за периодот од 1981—1985 
година, и да го предложи на Собранието на Заед-
ницата за утврдување најдоцна до 3 5 јуни 1980 
година, а предлог на тој план до 30 ноември 1980 
година. 

Ш 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на СР 
Македонија". 

Број 323/4 
4 мај 1979 година Претседател, 

Скопје . Емине Адеми, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ГОСТИВАР 

240, 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", 'број 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 
точка 7 од Статутот на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Го-
стивар, Собранието на Заедницата, на седницата на 
Соборот на работниците — корисници на здрав-
ствените услуги и Соборот на давателите на 
здравствените услуги, одржана на 27 април 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување стапките на при-

донесите за здравствено осигурување на работни-
ците, број 02-456 од 30. 12. 1976 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 2/77, 1/78 и 1 и 7/79) се 
вршат следниве измени и дополнувања: 

Во членот 2 точката 2 се заменува со нов текст 
кој гласи: 

„Стапката на придонесот за здравственото оси-
гурување за обврзниците на придонесот'од член 24 
точка 5 и 7 од Законот за самоуправните интерес-
ни заедници на здравството и здравственото оси-
гурување се утврдува на 11,10% и тоа: 

7,10% за задолжителни видови на здравствена 
заштита и 

— 4,00'% за здравствена заштита што самостој-
но ја утврдува Заедницата. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од оваа точка е основицата утврдена со 
член 25 став 1 алинеја 4 и 6 од Законот. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Број 08-275/7 
27 април 1979 година Претседател, 

Гостивар Милутин Алексовски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ДЕБАР 

241. 
Врз основа на член 60 од Законот за определе-

ни облици на општествената заштита на децата и 
самоуправните интересни заедници за општестве-
на заштита на децата („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74), Собранието на ОСИЗ за општествена за-
штита на децата — Дебар, на седницата одржана 
на 30. 3. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

З А У Т В Р Д У В А Њ Е С Т А П К И Т Е Н А П Р И Д О Н Е С И -
Т Е Н А О П Ш Т И Н С К А Т А С А М О У П Р А В Н А И Н Т Е -
Р Е С Н А З А Е Д Н И Ц А З А О П Ш Т Е С Т В Е Н А З А Ш Т И -

Т А Н А Д Е Ц А Т А - Д Е Б А Р , З А 1979 Г О Д И Н А 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност, од личен доход 
од самостојно вршење на стопанска дејност и од 
личен доход од самостојно вршење на нестопан-
ска дејност, со што се обезбедуваат средства за 
ОСИЗ за општествена заштита на децата — Дебар. 

II 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат 

на Општинската самоуправна заедница за опште-
ствена заштита на децата — Дебар, изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
- 0,85%; 

— придонес од личен доход од земј. дејност — 
0,15%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — 0,696%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — 0,696%. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила осум дена по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. 1. 1979 година. 

Бр. 03-68/1 
30 март 1979 година 

Дебар 
Претседател, 

Драган АНДОНОВСКИ, С. р . 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ДЕБАР 

242. 
Врз основа на одредбите од Законот за само-

управните интересни заедници за социјална зашти-
та („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) Собранието 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Дебар, на седницата одр-
жана на 29. 3. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

З А У Т В Р Д У В А Њ Е В И С И Н А Т А Н А С Т А П К И Т Е 
Н А П Р И Д О Н Е С И Т Е Н А О С И З З А С О Ц И Ј А Л Н А 

З А Ш Т И Т А Д Е Б А Р , З А 1979 Г О Д И Н А 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите и тоа: придонес од доход на работните ор-
ганизации, придонес од личен доход од работен од-
нос и придонес од личен доход од земјоделска деј -
ност по кој основ се обезбедуваат средствата на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Дебар. 

Бр. 17 - Стр. 431 

II 
Стапките на придонесите кои се остваруваат 

изнесуваат и тоа: 
1. придонес од доход од работните организации 

- 0,30%; 
2. придонес од личен доход од работен однос — 

0,30%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност — 0,15%. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила осум дена по обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. 1. 1979 година. 

Бр. 03-23/1 
29 март 1979 година 

Дебар 
Претседател, 

Миминет Села, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ДЕБАР 

243. 
Врз основа на член 14 и 20 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74), како и член 
23 став 5 од Статутот на Општинската самоуправ-
на интересна заедница на културата — Дебар, Со-
бранието на Заедницата, на седницата одржана' на 
23. 3. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

З А У Т В Р Д У В А Њ Е С Т А П К И Т Е Н А П Р И Д О Н Е С И -
Т Е Н А О С И З Н А К У Л Т У Р А Т А - Д Е Б А Р 

I 
Со оваа одлука се одредуваат стапките на при-

донесите и тоа: придонес од доходот на основните 
организации на здружениот труд, придонес од ли-
чен доход од работен однос, придонес од личен 
доход од земјоделска дејност, придонес од личен 
доход од самостојно вршење на стопанска дејност 
и придонес од личен доход од самостојно вршење 
на нестопанска дејност, од кои извори се обезбеду-
ваат средствата на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница на културата — Дебар. 

II 
Стапките на придонесите кои се донесуваат из-

несуваат: 
1. придонес од личен доход на основните орга-

низации на здружениот труд — 0,60%; 
2. придонес од личен доход од раб. однос - -

0 ,60%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност — 0,15%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност — 2,00%; 
5. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност — 2,00%. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1. 1. 1979 година. 

Бр. 03-38/1 
23 март 1979 година 

Дебар 
Претседател, 

Лулзим Мела, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
ДЕБАР 

244. 
Врз основа на член 14 и 20 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на физичката 
култура („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), како 
и член 23 став 5 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница на физичката кул-
тура — Дебар, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 28 3. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА -
ДЕБАР 

I 
Со оваа одлука се одредуваат стапките на при-

донесите и тоа: придонес од доходот на основните 
организации на здружениот труд, придонес од ли-
чен доход од работен однос, придонес од личен до-
ход од земјоделска дејност, придонес од личен до-
ход од самостојно вршење на стопанска дејност и 
придонес од личен доход од самостојно вршење на 
нестопанска дејност, од кои извори се обезбедуваат 
средствата на Општинската самоуправна интересна 
заедница на физичката култура — Дебар. 

П 
Стапките на придонесите кои се донесуваат из-

несуваат : 
1. придонес од доходот на основните организа-

ции на здружениот труд — 0,45%; 
2. придонес од личен доход од раб. однос — 

0,45%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност — 0,15%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска дејност — 1,00%; 
5. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на нестопанска дејност — 1,00%. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1. 1. 1979 година. 

Бр. 03-33/1 
28! март 1979 година 

Дебар 
Претседател, 

Сејфула Јани, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СВЕТИ НИКОЛЕ 

245. 
Врз основа на член 13 од Самоуправната спо-

годба за основање на Основна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на подрачјето 
на општина Свети Николе, Собранието на Основ-
ната заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување — Свети Николе, на седницата одржана 
на 13. 4. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СИЗ НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-

ДОНИЈА - СКОПЈЕ 
Член 1 

Се овластува СИЗ на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија — Скопје да мо-
же за сметка на Основната ,заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување — Свети Николе да 
склучува договори за висината на надоместокот на 
специјализираните организации на здружен труд 
за професионална рехабилитација на инвалидите 
на трудот и децата инвалиди за 1979 година. 

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

сувањето. 

Бр. 3/2 
17' април 1979 година 

Свети Николе 
'Претседател, 

Саздов Васил, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ШТИП 

246. 
Врз основа на член 60 точка 4 од Законот за 

определени облици на општествена заштита на де-
цата и член 58 од Статутот на ОСИЗ за општестве-
на заштита на децата — Штип, Собранието на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — Штип, на седни-
цата од 26. 12. 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1979 
ГОДИНА 

Стапката на придонесот за општествена зашти-
та на децата во 1979 година се определува во висо-
чина од 0,50% од бруто личниот доход на работ-
ните луѓе во стопанската и нестопанската дејност. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 10-7739 
26 декември 1978 година 

Штип 
Претседател, 

Олга Јовановиќ, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ШТИП 

247. 
Врз основа на член 16 од Статутот, Собранието 

на Општинската самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Штип, на седницата од 27 
декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД И 
УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС 

ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1979 
ГОДИНА 

I 
Стапките на придонесот од доходот на органи-

зациите на здружен труд и установите што оства-
руваат доход и стапките на придонесот од личен 
доход на граѓаните се утврдуваат: 

1. 0,100/о од доходот на работните организации 
на здружен труд; 

2. 0,90% од бруто личен доход од работен однос 
во нестопанството; 

3. 0,40% од личен доход од самостојно вршење 
на земјоделска дејност; 

4. 2,00%) од личен доход од самостојно вршење 
на занаетчиска дејност; 

5. 2,000
/О од личен доход од самостојно вршење 

на други стопански дејности; 
6. 2,000/о од личен доход од самостојно вршење 

на нестопански дејности. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1979 година. 

Бр. 7753/4 
27 декември 1978 година 

Штип 
Претседател, 

Ванѓа Срцева, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ШТИП 

248. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 28 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Штип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Штип, 
на заедничка седница на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите, одржана на 13 април 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за стапките и тарифите на при-

донесите за здравствено осигурување и стапките 
на посебните придонеси за користење на здравст-
вената заштита во странство за 1979 година, број 
04-5/1 од 28 декември 1978 година, објавена во 
„Службен весник на СРМ" број 4/79 година, во чле-
нот 3 став 1 бројката „11,550/о" се заменува со 
,Д1,62%". 

Член 2 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се: 
— 250/о од подрачјето на општина Штип се при-

ход на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип; 

— 75% од подрачјето на општина Штип се при-
ходи на Основната заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип; 

— 20,5% од подрачјето на општина Виница се 
приход на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип; 

— 79,5% од подрачјето на општина Виница се 
приход на Основната заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Виница". 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 04-8/11 
13 април 1979 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Дракалски, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, објавен во „Службен 
весник на СРМ", бр. 8/79, се поткраднале грешки, 
па се дава 

И С П Р А В К А 
НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Во член 2 во претпоследниот ред наместо збо-
рот „врски" треба да стои: „обврски". 

Во член 43 во третиот ред од долу по зборот 
, вработувањето" наместо зборот „на" треба да 
стои „по". 

Во член 49 став 2 процентот „15%" со текстот: 
,.половина или повеќе од работниот век" треба да 
се издвои во посебна алинеја. 

Во член 77 став 2 во претпоследниот ред, на-
место зборот „од" треба да стои: „до". -

Во член 96 став 3 во третиот ред од долу, на-
место зборот „Стаут" треба да стои: „Статут". 

Во член 104 став 1 точка 1 по алинејата под б) 
испуштена е алинејата под в) која гласи: ,,в) за 
корисниците на старосна пензија кои имаат пензис-
ки стаж преку 30 години — 100% од разликата". 

Во член 111 став 1 наместо зборовите: „член 13 
став 2 точка 2 од Законот" треба да стои: „член 43 
став 3 точка 2 од Законот". 

Во член 146 став 5 наместо зборот „може" тре-
ба да стои: „мора". 

Во член 168 броевите „(1)" и „(4)" треба да би-
дат обележани како точка ,Д)" и точка „4)". 

Од Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија бр. 01-1177/1, 8 мај 1979 година Скопје. 

Секретар, 
Илија Бошков, с. р. 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

249. 
Врз основа на член 23 од Законот за фондо-

вите за заеднички резерви („Службен весник на 
СРМ", бр. 41/78), Собранието на Републичкиот фонд 
за заеднички резерви, на седницата одржана на 21 
февруари 1979 година, донесе 

С Т А Т У Т 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ 

РЕЗЕРВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој статут се регулираат: правата, обврс-

ките и одговорностите на Републичкиот фонд за 
заеднички резерви (во понатамошниот текст: Фонд), 
работата на органите на управувањето, составот и 
начинот на изборот на делегатите, надлежноста на 
Собранието и неговите органи, застапувањето и 
претставувањето на Фондот и другите работи од 
негова надлежност. 

Член 2 
Фондот е самоуправна финансиска организа-

ција на здружените средства на резервите на ос-
новните организации на здружениот труд, кои слу-
жат за обезбедување на солидарна и социјална си-
гурност на работниците во основните организации 
на здружениот труд. 

Член 3 
Фондот има својство на правно лице. 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 
Фондот делува на подрачјето на СР Македо-

нија. 
Член 4 

Името на фондот е Републички фонд за заед-
нички разерви — Скопје. 
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Члерг 5 
Фондот има печат. 
Печатот на Фондот има тркалезна форма со 

следната содржина: „Републички фонд за заед-
нички резерви — Скопје". 

Член 6 
Фондот го претставува претседателот на Соб-

ранието на Фондот. 
Фондот го потпишува и застапува претседателот 

на Извршниот одбор на Фондот. Извршниот одбор 
на Фондот за одредени работи може да овласти 
друго лице за да го застапува и потпишува Фон-
дот. 

Член 7 
За своите обврски Фондот одговара со сите 

свои средства. 

II. ФОРМИРАЊЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 

Член 8 
Средствата на Фондот се формираат од след-

ните извори: 
1. Од средствата што работниците во основните 

организации ги здружуваат во Фондот според За-
конот ; 

2. Приходите од каматите на средствата на 
Фондот; 

3. Средствата што на Фондот му ги отстапуваат 
општествено-политичките заедници, работните и 
други организации; 

4. Средствата од кредити; 
5. Од здружените средства на фондовите за за-

еднички резерви (општински и републички) и 
6. Од други извори. 

Член 9 
На здружените средства на основните органи-

зации на здружениот труд Фондот не плаќа ка-
мата. 

Член 10 
Средствата на Фондот се водат на посебна смет-

ка ка ј Службата за општествено книговодство во 
седиштето на Фондот. 

III. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 

Член 11 
Средствата на Фондот се користат според го-

дишниот Финансиски план на Фондот. 
Со финансискиот план се определуваат наме-

ните за кои можат да се користат средствата, како 
и условите за користење на тие средства. 

Финансискиот план особено содржи: вкупниот 
износ на средствата по извори, динамиката на при-
ливот на средствата, распоредот на средствата за 
поодделни намени и условите за користењето на 
средствата. 

Во Финансискиот план средствата за исплата 
со закон загарантирани лични доходи на работни-
ците мора да се предвидат во износ кој не може 
да биде помал од износот исплатен во претходната 
година. Ако во претходната година не е исплатен 
гарантиран личен доход, со Финансискиот план 
треба да се обезбедат средства за оваа намена во 
износ што ќе го утврди Собранието на Фондот. 

Член 12 
Во почетокот на секоја година, Извршниот од-

бор на Фондот го утврдува предлогот на Финансис-
киот план за користење на средствата во тековната 
година и извештајот за користење на здружените 
средства во Фондот во претходната година и ги 
доставува на разгледување на работниците во ос-
новните организации, преку општинските фондови 
за заеднички резерви. 

Предлогот на финансискиот план и извештајот 
се доставуваат и до општествено-политичките заед-
ници и организации на Републиката, Стопанската 
комора на Македонија и општинските собранија. 

Забелешките, мислењата и предлозите се дос-
тавуваат до Фондот во рок од 30 дена од денот на 
доставувањето на предлогот на финансискиот план 
и Извештајот на Фондот. 

Извршниот одбор на Фондот е должен да ги 
разгледа забелешките, мислењата и предлозите од 
претходниот став и заедно со предлогот на финан-
сискиот план и предлогот на Извештајот да ги до-
стави на Собранието на Фондот за усвојување. 

Член 13 
Здружените средства во Фондот се користат за: 
1. Покривање на дел од загубите во основните 

организации на здружениот труд за санација; 
2. Покривање на дел од издатоците за преква-

лификација и вработување на работниците, во слу-
чај кога во организацијата на здружениот труд пре-
стане потребата од работа на определен број ра-
ботници; 

3. Исплата на загарантирани лични доходи, и 
4. Заеми за исплата на лични доходи кога ос-

новната организација на здружениот труд нема да 
биде во можност да ги исплати навреме поради 
недостиг на средства. 

Член 14 
Здружените средства во Фондот по правило се 

користат во вид на кредит под условите определе-
ни со финансискиот план на Фондот. 

По исклучок од претходниот став, средствата 
на Фондот можат да се користат и неповратно, во 
согласност со критериумите определени со самоуп-
равен општ акт. 

Член 15 
Предлог-Одлуката за критериумите, условите и 

случаите за неповратно користење на средствата 
на Фондот, Извршниот одбор преку општинските 
фондови го доставува на работниците на основните 
организации кои здружиле средства во Фондот на 
разгледување. 

Предлог-Одлуката се доставува и до опште-
ствено-политичките заедници и организации на Ре-
публиката, Стопанската комора и општинските со-
бранија. 

Забелешките, мислењата и предлозите по Пред-
лог-Одлуката се доставуваат до Фондот во рок од 
30 дена од денот на доставувањето на Предлог-Од-
луката. 

Извршниот одбор на Фондот е должен да ги 
разгледа забелешките, мислењата и предлозите и 
заедно со Предлог-одлуката ги достави на Собра-
нието на Фондот за усвојување. 

Член 16 
Одлука за неповратно користење на средства-

та на Фондот донесува Собранието на предлог на 
Извршниот одбор на Фондот. 

Одлуката од претходниот став се објавува во 
„Службен весник на СР Македонија". 

Член 17 
Средствата на Фондот не можат да се употре-

буваат за инвестиции за основни средства. 
По исклучок од претходниот став може да се 

дава кредит за инвестиции за основни средства, 
ако со таквите вложувања се отстрануваат причи-
ните за загубата во согласност со утврдената сана-
циона програма на основната организација на здру-
жен труд. 

Средствата за инвестиции за основни средства 
ќе се одобруваат во рамките на средствата предви-
дени со финансискиот план за оваа намена. 

Член 18 
Средствата што Фондот ќе ги оствари со ко-

ристење на здружените средства, а по покривање 
на трошоците на работењето, каматите и другите 
видови на издатоци, се здружени средства на ос-
новните организации на здружен труд. 
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Член 19 
Средствата дадени неповратно за санирање на 

основните организации на здружен труд, паѓаат на 
товар на остварените заеднички приходи по покри-
вање на трошоците. 

Доколку остварените приходи од претходниот 
став се недоволни да ги покријат дадените непо-
вратни средства, разликата сразмерно паѓа на то-
вар на здружените средства на основните органи-
зации на здружениот труд. 

Член 20 
Зголемувањето, односно намалувањето на здру-

жените средства на основните организации на 
здружен труд, се врши со завршната сметка на 
Фондот, по одлука на Собранието на Фондот. 

Член 21 
Средствата на резервите здружени во Репуб-

личкиот фонд за заеднички резерви за сите на-
мени, се користат преку општинските фондови за 
заеднички резерви. 

Републичкиот фонд за средствата што ќе ги 
одобри на општинските фондови за заеднички ре-
зерви, воспоставува кредитен однос и го прати 
спроведувањето на мерките предвидени со сана-
ционите програми за надминување на состојбите кои 
негативно се одразуваат врз финансиското рабо-
тење на основните организации на здружен труд. 

Член 22 
За користењето на средствата по намени, со-

гласно членот 8 од овој статут, општинските фон-
дови, покрај одлуката за задолжување ка ј Фондот, 
се должни да ја достават и неопходната докумен-
тација за основната организација чија санација е 
оценета дека е од општествено-економски интерес 
и истата е прифатена. 

Член 23 
За остварување на целите и задачите на Фон-

дот, средствата на Фондот можат да се здружуваат 
со средствата на општинските фондови, со учесни-
ците во санациите, со инвеститорите и други само 
за намените утврдени во член 8 од овој статут. 

Здружувањето на средствата на Фондот се ре-
гулира со Финансискиот план или со одлука на Со-
бранието на Фондот. 

Член 24 
Фондот води евиденција за изворите и пласма-

ните на средствата. 

III. УПРАВУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 

Член 25 
Со здружените средства на резервите во Фон-

дот управуваат и располагаат работниците во основ-
ните организации на здружениот труд според на-
челата на делегатскиот систем. 

Член 26 
Орган на управувањето со Фондот е Собранието 

на Фондот. 
Член 27 

а) Собрание 
Собранието на Фондот го сочинуваат избраните 

делегати од основните организации на здружен 
труд, делегирани преку општинските фондови за 
заеднички резерви. 

Член 28 
Општинските фондови за заеднички резерви во 

Собранието на Фондот избираат по два делегати за 
секоја општина. 

Член 29 
Мандатот на делегатите во Собранието трае 4 

години. 
Никој не може да биде избран во Собранието 

на Фондот повеќе од двапати едноподруго. 

Член ,30 
Мандатот на делегатот во Собранието може да 

престане и пред истекот на мандатот за кој е из-
бран и тоа во следните случаи: кога делегатот ќе 
биде отповикан од страна на општинскиот фонд од-
носно од основната организација што го избрала 
за делегат, кога е осуден поради казна на затвор 
повеќе од 6 месеци, поради смрт на делегатот, по 
н,егово барање и во други случаи предвидени со 
закон. 

Член 31 
Собранието на Фондот заседава најмалку еднаш 

годишно, а по потреба и повеќе пати. 

Член 32 
Собранието од редот на делегатите избира прет-

седател и потпретседател на Собранието, чии ман-
дат трае 4 години. 

Член 33 
Собранието работи на седница. 
Седниците на Собранието се јавни. 

Член 34 
Собранието полноважно работи ако на седни-

цата се присутни повеќе од половина на делегатите 
на Собранието. 

Собранието донесува одлука со мнозинство на 
гласови од вкупниот број на делегати во Собра-
нието. 

Член 35 
Работата на Собранието на Фондот, остварува-

њето на правата и извршувањето на обврските на 
делегатите на Собранието, постапката за донесу-
вање на одлуки, начинот на работа и другите пра-
шања од делокругот на работата на Собранието, се 
утврдуваат со Деловникот за работа што го доне-
сува Собранието на Фондот. 

Член 36 
Собранието на Фондот донесува: 
— Статут на Фондот и други самоуправни оп-

шти акти: 
— Финансиски план на Фондот; 
— програма за работа; 
— завршна сметка на фондот; 
— избира претседател и потпретседател на Со-

бранието на Фондот; 
— именува секретар на Фондот; 
— избира членови на Извршниот одбор на 

Фондот; 
— формира комисии и други тела; 
— донесува деловник за својата работа; 
— ја определува висината на стапката за здру-

жување на средствата на резервите на ос-
новните организации на здружен труд во 
Фондот; 

— донесува одлука за враќање на здружените 
средства на основните организации на здру-
ж е н труд по основ на загуба, елементарни 
штети и повеќе здружени средства; 

— донесува одлука за одобрување на средства 
без обврска на враќање и отпишување на 

обврските по порано пласираните средства; 
— го усвојува годишниот извештај за работа-

та на Фондот; 
— усвојува општествени договори и самоуправ-

ни спогодби за здружување на средствата на 
Фондот; 

— врши и други работи предвидени со закон, 
Статутот и други самоуправни општи акти 
на Фондот. 
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Член 37 
а) Извршен одбор 
Собранието на Фондот има Извршен одбор како 

свој извршен орган. 
Членовите на Извршниот одбор ги избира Со-

бранието на фондот од своите редови. 
Мандатот на членовите на Извршниот одбор 

трае 4 години. 

Член 38 
Членовите на Извршниот одбор од своите редо-

ви избираат претседател и потпретседател на Из -
вршниот одбор на Фондот, чии мандат трае 4 го-
дини. 

Член 39. 
Извршниот одбор на Фондот има 15 членови. 

Член 40 
Седниците на Извршниот одбор ги свикува 

претседателот, потпретседателот или по барање на 
една третина од членовите на Извршниот одбор. 

Член 41 
Седниците на Извршниот одбор се ј авни и се 

одржуваат по потреба. 
Седниците се з акажуваат по писмен пат. 
Со поканата за седницата се доставува днев-

ниот ред со материјалите, најдоцна 7 дена пред 
одржувањето на седницата. 

Член 42 
Членовите на Извршниот одбор за својата ра -

бота одговараат пред Собранието на Фондот. 

Член 43 
Извршниот одбор полноважно одлучува ако на 

седницата се присутни повеќе од половината од 
вкупниот број на членовите. 

Член 44 
Одлуките на Извршниот одбор се смета дека 

се донесени, ако за нив гласале мнозинството од 
вкупниот број на членовите на Извршниот одбор. 

Член 45 
Поблиски одредби за свикување на седниците, 

начинот на работата и постапката за одлучување 
се регулираат со Деловникот за работа на И з в р ш -
ниот одбор на Фондот, 

Член 46 
Извршниот одбор на Фондот особено ги врши 

следните работи; 
— изготвува предлог-Статут на Фондот; 
— предлог-финансиски план на Фондот; 
— И310твува Завршна сметка на Фондот; 
— изготвува предлог-Одлука за утврдување 

стапката за з д р у ж у в а њ е на средствата на ре-
зервите на основните организации на здру-
ж е н труд; 

— изготвува предлог-одлука за одобрување на 
средствата без обврска на враќање; 

— изготвува предлог-одлука за враќање на по-
веќе здружените средства на основните ор-
ганизации на здружен труд; 

— избира претседател и потпретседател на 
Извршниот одбор на Фондот; 

— изготвува предлог-Одлука за именување на 
секретар на Фондот; 

— донесува деловник за својата работа; 
— се грижи за спроведување на одлуките на 

Собранието на Фондот; 
— донесува Одлука за одобрување на кредити 

на општинските фондови за заеднички ре-
зерви за санација на основните организации 
на здружен труд; 

— донесува Одлука за з адолжување на Фон-
дот, во согласност со финансискиот план на 
Фондот; 

— предлага општествени договори, самоуправни 
спогодби и други општи акти на Собранието 
на Фондот за здружување на средствата на 
Фондот; 

— определува банка к а ј ко ја ќе се водат сред-
ствата на Фондот; 

— донесува Одлука за висината на патните и 
дневните трошоци на делегатите на Фондот; 

— определува права и должности на секрета-
рот на Фондот, што произлегуваат од рабо-
тата и по основ на работата; 

— склучува договор со специјализирана ф и н а н -
сиска институција за вршење на админис-
тративно-стручните, помошните и другите 
работи на Фондот; 

— предлага донесување и на други самоуправни 
општи акти; 

— формира комисии и други помошни тела по 
потреба; 

— врши и други работи определени со закон, 
овој Статут и други самоуправни општи 
акти. 

Член 47 
Членовите на Извршниот одбор во рамките на 

своите надлежности ги имаат следните права и об-
врски : 

1. Да одлучуваат за користењето на здружени-
те и другите средства на Фондот; 

2. Да учествуваат во подготвувањето на одлу-
ки и други акти за потребите на Фондот; 

3. Редовно и навреме да ја известуваат деле-
гатската база за работата на Извршниот одбор на 
Фондот; 

4. Редовно да присуствуваат на седниците и да 
земаат активно учество во работата на Извршниот 
одбор; 

5. На членовите на Извршниот одбор може да 
му престане мандатот, доколку не ги извршуваат 
редовно, навреме и совесно своите задолженија 
предвидени во самоуправните општи акти на Фон-
дот. 

в) Индивидуален работоводен орган. 

Член 48 
Секретарот на Фондот е индивидуален рабо-

товоден орган на Фондот. 
Индивидуалниот работоводен орган го заста-

пува, претставува и потпишува Фондот пред трети 
лица. 

З а својата работа Секретарот е одговорен пред 
Собранието и Извршниот одбор на Фондот. 

Ч л е н 49 
Секретарот на Фондот има право и должност 

да учествува во работата на органите на управу-
вање и другите органи на Фондот, без право на од-
лучување. 

Член 50 
Секретарот го именува и разрешува Собранието 

на Фондот. 
Секретарот се именува врз основа на јавен кон-

курс по предлог на конкурсна комисија. 
Конкурсната комисија ја именува Собранието 

на Фондот. 
Член 51 

Конкурсната комисија за именување на секре-
тар се состои од 5 члена, од кои 3 од делегатите на 
Собранието и 2 члена делегира Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија . 

Член 52 
Секретарот се именува на време од 4 години. 
Истото лице повторно може да биде именувано 

за секретар. 
Ч л е н 53 

Конкурсната комисија утврдува еден или по-
веќе кандидати, кои ги предлага на Собранието за 
секретар. 
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Член 54 
За секретар се именува лице кое има: 
— завршено економски или правен факултет; 
— најмалку 5 години работно искуство на еко-

номско-финансиски и правни работи; 
— организаторски и стручни способности; 
— морално-политички квалитети. 
Покрај условите од претходниот став, канди-

датите треба да ги исполнуваат и условите предви-
дени со Самоуправната спогодба за раководни кад-
ри и други услови предвидени со Законот за здру-
жениот труд. 

Член 55 
Секретарот може да биде разрешен и пред 

истекот на мандатот за кој е именуван: 
— по негово барање; 
— ако Собранието на Фондот утврди дека за 

работите што му се доверени покажува неспособ-
ност, која неповолно се одразува во работата на 
Фондот; 

— ако со својата работа потешко ги повреди 
постојните законски и други прописи кои се одне-
суваат на работењето на Фондот, одредбите од овој 
Статут и другите самоуправни акти или неосновано 
одбива да ги извршува одлуките на Собранието и 
Извршниот одбор на Фондот; 

— ако со својата неправилна и несовесна ра-
бота, или со пречекорување на овластувањата, на-
несе штета од поголем обем на Фондот, и 

— ако поради небрежно вршење на својата 
должност дојде до неизвршување на програмира-
ните активности на Фондот. 

Член 56 
Секретарот особено ги врши следните работи: 
— го застапува, претставува и потпишува 

Фондот; 
— се грижи за применувањето на одредбите од 

Статутот и другите самоуправни општи акти; 
— се грижи за законито работење на Фондот; 
— се грижи за извршување на одлуките на Со-

бранието, Извршниот одбор и другите органи на 
Фондот; 

— се грижи за спроведување на општествени 
договори и самоуправните спогодби кон кои при-
стапува Фондот; 

— организира — приготвува седници на орга-
ните на Фондот; 

— се грижи за извршување на работите на 
Фондот, отстапени на специјализирана финансиска 
институција; 

— врши и други работи утврдени со закон, ОВОЈ 
Статут и другите самоуправни акти на Фондот. 

Член 57 
Секретарот за определени работи може да 

овласти друго лице да го застапува, претставува и 
потпишува Фондот пред судовите и другите над-
лежни органи. 

Во полномошното од претходниот став секрета-
рот го определува обемот и содржината на овла-
стувањето. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ 
ПОМОШНИ РАБОТИ НА ФОНДОТ 

Член 58 
Извршниот одбор може административно-

стручните, помошните и на нив слични работи да 
ги довери на специјализирана организација за 
вршење на финансиски работи. 

За вршењето на работите од претходниот став 
се склучува посебен договор. 

НАЧИН НА ИНФОРМИРАЊЕ 

Член 59 
Органите на управувањето и другите органи на 

Фондот, како. и секретарот се должни: редовно, 
навремено, вистинито и потполно да ги инфор-

мираат вложувачите за работата на Фондот и мер-
ките што ги преземаат за подобрување и унапре-
дување на работата, како и за другите прашања од 
значење и интерес на Фондот. 

ДЕЛОВНА ТАЈНА 

Член 60 
Сите делегати на органот на управувањето и 

членовите на другите извршни органи на Фондот, 
како и извршителите на работите и работните за-
дачи, се должни да ја чуваат деловната тајна. 

Член 61 
Со посебен самоуправен општ акт што го доне-

сува Собранието поблиску се утврдуваат работите 
кои претставуваат деловна тајна на Фондот. 

ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ И 
ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОПШТИ АКТИ 

Член 62 
Предлог за донесување измена и дополнување 

на Статутот и другите самоуправни општи акти 
поднесува Извршниот одбор до Собранието на Фон-
дот. 

Член 63 
Предлог за измена и дополнување на Стату-

тот и другите самоуправни општи акти можат да 
поднесат: 

— Собранието на Фондот, 
— Извршниот одбор и 
— најмалку 10 делегати. 

Член 64 
Образложениот предлог за измена и дополнение 

па Статутот се доставува до делегатите на раз-
гледување. 

По истекот на 30 дена од денот на доставува-
њето, Извршниот одбор на Фондот, откако ќе ги 
разгледа доставените забелешки и мислења, пред-
логот за измени и дополненија на Статутот го до-
ставува на Собранието за одлучување. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 65 
Со донесување на Статутот на Фондот, преста-

нува да важи Статутот на Републичкиот фонд за 
заеднички резерви донесен на 12 март 1971 го-
дина. 

Член бб 
Со влегувањето во сила на овој Статут, Собра-

нието и Извршниот одбор се должни во рок од 
шест месеци од влегувањето во сила на овој Ста-
тут да ги донесат самоуправните општи акти, пред-
видени со одредбите на овој Статут. 

Во истиот рок се должни да ги усогласат по-
стојните самоуправни општи акти со одредбите на 
овој Статут. 

Член 67 
Задолжително толкување на одредбите од овој 

Статут дава Собранието на Фондот. 

Член 68 
Овој Статут влегува во сила со денот на до-

несувањето од Собранието на Републичкиот фонд 
за заеднички резерви, кој се објавува во „Службен 
весник на СР Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1979 година. 

Број 2570/8 
21 февруари 1979 година 

Скопје 
Потпретседател, 

Живко Стефановски, с. р. 
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250. 
Врз основа на член 36 од Статутот на Репуб-

личкиот фонд за заеднички резерви, Собранието на 
Републичкиот фонд за заеднички резерви на сед-
ницата одржана на ден 21. П. 1979 година, донесе 

Ф И Н А Н С И С К И П Л А Н 

Ч л е н 1 
Со Финансискиот план на Републичкиот фонд 

за заеднички резерви за 1979 година се утврдуваат 
приходите и расходите на Фондот и тоа: 

Приходи 
Расходи 

(во дин.) 
135.000.000 
135.000.000 

Ч л е н 2 
Приходите на Фондот за 1979 година се пред-

видува да изнесуваат по поодделни извори и тоа: 

од 

во 

1. Пренесени средства 
претходната година 

2. Прилив на средства 
тековната година 
а) здружени средства 35.000.000 
б) наплатени отплати по 

одоб. кредити 81.000.000 
в) наплатени камати по 

дадени кредити и 
орочени средства 17.900.000 

3. Кредити, поза јмици и не-
повратни средства 

4. Останати приходи 1.000.000 
ВКУПНО П Р И Х О Д И : 

100.000 

133.900.000 

135.000.000 

Ч л е н 3 
Расходите на Фондот за 1979 година се пред-

видува да изнесуваат по пооделни позиции и тоа: 

1. Дадени средства на оп-
штинските фондови за са-
нација 
а) санациони кредити 
б) кредити за исплата на 

редовни лични доходи 
в) за загарантиран личен 

Доход 
г) кредити за преквали-

ф и к а ц и ј а 
2. Враќање на здружените 

средства 
а) по основ на загуба 
б) по основ санација на 

штета 
в) по основ на повеќе 

здружени средства 
3. Неповратни средства 

а) пласмани на неповратни 
средства 

б) отпиен на веќе пласи-
рани средства 

4. Отплата на кредити 
а) отплата 
б) камата 

5. Функционални расходи 
а) надоместок за и з в р ш е -

ни банкарски услуги 
б) надоместок на СОК 
в) платени дневни трошоци 

6. Останати расходи 
В К У П Н О РАСХОДИ: 

(во динари) 

45.000.000 
30.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

65.000.000 
20.000.000 

800.000 
50.000 
50.000 

2.000.000 

85.000.000 

900.000 

2.10(1000 
133.500.000 

Ч л е н 4 
Користењето на средства по намени предвидени 

во член 2 од овој финансиски план ќе се одобру-
ваат во зависност од динамиката на приливот на 
средствата во текот на годината и другите само-
управни акти на Фондот. 

Другите расходи ќе се извршуваат според нив-
ната динамика. 

Ч л е н 5 
Средствата за санација на организациите на 

з д р у ж е н труд по основ на загуба од работењето, 
и с к а ж а н а по з авршната сметка, се одобруваат со 
рок на в р а ќ а њ е од 5 до 10 години и со каматна 
стапка од 3% годишно. 

Ч л е н 6 
Средствата за санација на организациите на 

з д р у ж е н труд, по основ на елементарни штети пре-
дизвикани од в и ш а сила, и с к а ж а н и по завршната 
сметка, се одобруваат со рок на в р а ќ а њ е од 5—10 
години со каматна стапка од 3% годишно. 

Ч л е н 7 
Средствата за санација во вид на санациони 

инвестициони кредити се одобруваат со рок на в р а -
ќ а њ е од 5 до 10 години и каматна стапка 4% го-
дишно. 

Ч л е н 8 
Средствата за п р е к в а л и ф и к а ц и ј а на работни-

ците се одобруваат со рок на в р а ќ а њ е до 3 годи-
ни и каматна стапка од 3% годишно. 

Ч л е н 9 
Средствата на Фондот за поза јмици на лични 

доходи на основните организации на з д р у ж е н труд 
се одобруваат со рок на в р а ќ а њ е до 6 месеци и 
каматна стапка од 3% годишно. 

Ч л е н 10 
Користените средства од Фондот на со закон 

загарантирани лични доходи од страна на основни-
те организации на з д р у ж е н труд се користат без 
камата. 

Основните организации на з д р у ж е н труд можат 
да ги користат средствата на Фондот за исплата на 
со закон загарантирани лични доходи, доколку оп-
штинските фондови не располагаат со средствата 
на својата жиро-сметка . 

Основните организации на з д р у ж е н труд мо-
ж а т да користат средства од Фондот за исплата 
на со закон загарантирани лични доходи 6 месеци 
непрекинато или 8 месеци со прекин во текот на 1 
година. 

Основната организација на з д р у ж е н труд пред 
користење на средствата од Фондот за исплата на 
со закон загарантирани лични доходи должна е 
да даде писмена из ј ава к а ј Службата за општест-
вено книговодство, дека од првиот прилив на сво-
јата жиро-сметка ќе ги врати средствата на Фондот 
користени за оваа намена. 

Службата на општественото книговодство е д о л ж -
на по службена должност, ако тоа не го направи 
основната организација , кога ќе настапат условите 
од претходниот став да ги врати средствата на 
Фондот. 

Ч л е н 11 
На користените средства по предвидените н а -

мени од членот 3 се пресметува и наплатува ин-
теркаларна камата. 

Ч л е н 12 
Доколку Фондот за остварување на својата а к -

тивност користи кредитни средства под неповолни 
кредитни услови, односно по високи каматни стап-
ки, со Одлука на Извршниот одбор на Фондот мо-
ж е да се упросечува каматната стапка за сите на -
мени или само за една намена предвидена во чле -
нот 3 од овој финансиски план. 
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Член 13 
Одобрените и користените средства од Фондот 

се враќаат во еднакви полугодишни ануитети, а 
првиот ануитет достасува на 30 март наредната го-
дина. 

Член 14 
За нередовно и благовремено намирување на 

обврските спрема Фондот, за ненамирените обврски 
ќе се засметува и наплатува затезна каматна стап-
ка за 100% од договорената каматна стпка, но не 
повеќе од 12% заедно со редовната и затезната 
камата. 

Член 15 
Каматата по пласираните средства од Фондот 

а посебен приход на Фондот, посебно се пресме-
тува, редовно и благовремено наплатува. 

Член 16 
Средствата на Републичкиот фонд за заеднич-

ки резерви исклучиво се пласираат преку општин-
ските фондови за заеднички резерви освен средст-
вата на со закон загарантирани лични доходи кои 
се користат директно од страна на основните орга-
низации на здружен труд. 

Член 17 
Општинските фондови за пласираните средства 

од Републичкиот фонд можат на крајните корис-
ници да му засметуваат и наплатуваат највеќе до 
плус 1% на име трошоци. 

Член 18 
Враќањето на здружените средства по основ на 

загуба, штети од елементарни непогоди и по основ 
на повеќе здружени средства се врши согласно 
Одлуката на Собранието на Фондот. 

Член 19 
Одобрувањето на неповратни средства и отпи-

ен на веќе пласираните средства се врши врз осно-
ва на одлуката на Собранието на Фондот. 

Член 20 
И з м и р у в а њ е ^ на обврските на Фондот спрема 

доверителите ќе се врши на начин и во рокови 
како тоа е предвидено со договорите за користе-
ње на кредитните средства. 

Член 21 
Одлука за користење на средствата од Фондот, 

по сите намени донесува Извршниот одбор на Фон-
дот, освен користење на неповратни средства и 
отпис на веќе пласираните средства за кои донесу-
ва одлука Собранието на Фондот. 

Член 22 
Извршниот одбор ќе донесува и одлуки по ба-

рање на основните организации преку општински-
те фондови за трансформирање на достасаните 
обврски по санациони кредити, за гарантирани лич-
ни доходи, како и за трансформирање на средст-
вата во користење на подолги рокови на отплата. 

Член 23 
Во рамките на расположивите средства Изврш-

ниот одбор на Фондот може да врши вирманису-
вање на средствата предвидени по намени. 

Член 24 
Наредбодател за извршување на овој финан-

сиски план е претседателот на Извршниот одбор 
на фондот, кој своето право може да го пренесе 
на полномошен наредбодател согласно со законски-
те прописи и Статутот па Фондот, 

Член 25 
Овој финансиски план влегува во сила со де-

нот на неговото донесување, а ќе се применува од 
1 јануари 1979 година. 

Овој финансиски план по неговото донесување 
ќе се објави во „Службен весник на СР Македо-
нија". 

Бр. 2570/10 
21 февруари 1979 година 

Скопје 
Потпретседател, 

Живко Стефановски, с. р. 

251. 
Врз основа на член 36 од Статутот на Репуб-

личкиот фонд за заеднички резерви, Собранието на 
Републичкиот фонд за заеднички резерви, на сед-
ницата одржана на ден 21 февруари 1979 година, 
ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА НА 
ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 
ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

Член 1 
Со оваа одлука се регулира начинот и услови-

те под кои можат да се вратат здружените средст-
ва на резервите на основните организации на здру-
жениот труд од Републичкиот фонд за заеднички 
резерви (во понатамошниот текст: Фондот). 

Член 2 
Здружените средства на основните организации 

на здружен труд во Републичкиот фонд за заед-
нички резерви можат да се повратат кога основна-
та организација на здружен труд искаже загуба 
од работењето по завршната сметка, кога се прев-
земаат санациони мерки за санирање на состојбата 
настаната поради претрпени штети од елементар-
ни непогоди што настанале под дејство на виша 
сила и кога основната организација на здружен 
труд има повеќе здружени средства во Фондот, сог-
ласно Законот за фондовите за заеднички резерви 
(„Службен весник на СРМ" бр. 41/78). 

Член 3 
Повлекувањето на здружените средства на ре-

зервите по основ на загуба од работењето и загу-
ба поради претрпени штети искажани по завршна-
та сметка се врши во висина на потребните сред-
ства за покривање на загубата а остатокот како 
што е тоа регулирано за повеќе здружените сред-
ства на основните организации на здружениот труд 
во Фондот. 

Повлекувањето на средствата се врши најкасно 
30 дена од денот на поднесувањето на завршната 
сметка. 

Доколку нема средства на жиро-сметката на 
Фондот, обврската ќе се изврши на терет на наред-
ниот прилив на средствата на Фондот. 

Член 4 
Повеќе здружените средства на основните ор-

ганизации на здружен труд во средствата на Фон-
дот, што произлегува со примената на одредбите 
на Законот за фондовите за заеднички резерви 
„Службен весник на СРМ" бр. 41/78 год. на основ-
ните организации на здружен труд ќе му се вра-
тат во 7 еднакви годишни рати, почнувајќи од 31 
март 1980 година. 

Одредбите од претходниот став од оваа Одлука 
се однесуваат на здружените средства согласно З а -
конот за формирање и употреба на средствата за 
заеднички резерви („Службен весник на СРМ" бр. 
32/70 и 47/73), како и Законот за здружување на 
средствата на резервите за покривање на загуби-
те во стопанството во 1977 година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 17/78). 
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Член 5 
Основните организации на здружениот труд 

должни се при изготвувањето на завршната смет-
ка да изготват и пресметка за состојбата на сред-
ствата на резервите и здружените средства во Оп-
штинскиот и Републичкиот фонд за заеднички ре-
зерви. 

Пресметката од претходш10т став се доставува 
до Општинскиот и Републичкиот фонд за заеднич-
ки резерви. 

Член 6 
Одредбите од член 3 од оваа Одлука по барање 

на основните организации на здружен труд, Служ-
бата за општествено книговодство ќе ги спроведува 
по службена должност. 

Член 7 
Оваа Одлука се објавува во „Службен весник 

на СР Македонија". 

Член 8 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување. 

Бр. 2570/11 
21 февруари 1979 година 

Скопје 
Потпретседател, 

Живко Стефановски, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1948/78 од 2. II. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-140-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „26 Јули" -
Скопје, населба Шуто Оризари со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник на учи-
лиштето Кочев Димитар, а се запишува како нов 
застапник Илиевски ѓорѓи, директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скоп1е, Фи. 
бр. 1948/78 од 2. И. 1979 година. ' (32) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, на рег. бр. 621, 
страна 891, книга III е запишано следното: Се бри-
ше од судскиот регистар уписот на припојувањето 
односно здружувањето на Работната организација 
за вршење на трговски услуги, застапничка и пос-
редничка дејност и вршење на разни услуги за 
унапредување и модернизација на стопанството 
„Универзалкомерц" од Скопје кон Клубот на сто-
панствениците на Македонија од Скопје, извршена 
врз основа на решението Ус. бр. 148/73 од 12. IX. 
1973 година, во регистарскиот лист бр. 621, страна 
891, книга III. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
148/73 од 25. XII. 1978 година. (33) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
здружен труд, на регистарски лист бр. 440, страна 
334, книга VIII е запишано следното: Уписот во 
регистарот на стопанските организации при овој 
суд, на рег. лист бр. 440, страна 334, книга VIII, за 
бришење на уписот на актот за припојување па 
Работната организација за вршење на трговски 
услуги за унапредување и модернизација на сто-

панството „Универза л комерц" Скопје кон Тргов-
ската агенција за услуги во стоковниот промет 
„Прогрес", сега „Интерпрогрес" — Скопје, извршен 
со решението на овој суд, Фи. бр. 549/73 од 6. VI. 
1973 година, се брише од судскиот регистар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
549/73 од 25. XII. 1978 година. (34) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1992/78 од 12. И. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-293-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на поблиската адреса на 
Домот за стари „Зафир Сајто" — Куманово со след-
ните податоци: Досегашната поблиска адреса на 
Домот за стари „Зафир Сајто" — Куманово, ул. 
,Димитар Влахов" бр. 32, се менува и во иднина 
ќе гласи: Дом за стари „Зафир Сајто" Ц. О. — 
Куманово, ул. „Братство единство" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1992/78 од 12. II. 1979 година. (38) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1878/78 од 14. II. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-735-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Култура" 
Ц. О., село Матејче — Кумановско, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Деари 
Шукри, директор, а се запишува како нов застап-
ник Шабани Хулуси, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1873/78 од 14. II. 1979 година. (39) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 548/78 од 16. II. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-297-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Кузман Јо-
сифовски — Питу" — Скопје со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Ололовска Веса, 
а се запишува како нов застапник Стефановски 
Киро, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
548/78 од 16. И. 1979 година. (40) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1820/78 од 19. II. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1184-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Ветеринарниот институт „Скоп-
је" Ц. О. — Скопје со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник д-р Трајко Нечев, в. д. 
директор, а се запишува како нов застапник д-р 
Цане Лејковски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1820/78 од 19. И. 1979 година. (41) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 321 од 31. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1317-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на работната организа-
ција Дом на култура „Братство единство" Ц. О. и 
Н. СУВ. О., село Неготино, Гостивар со следните 
податоци: Домот е основан со решението бр. 1 од 
15. XI. 1978 година на Месната заедница село Не-
готино, Гостивар. 

Основни дејности: 120331 — Дом на културата. 
Домот во правниот промет со трети лица иста-

пува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица домот одговара со сите свои средства. 
За обврските на домот, додека е во основање, одго-
гара неограничено субсидијарно и основачот на до-
мот. 

Абдула Абдули, в. д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
321/78 од 1.' И. 1979 година. (45) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 198 од 9. III. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1243-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето — поблис-
ката адреса и лицето овластено за застапување на 
Градежно-занаетчиската услужна задруга „Гарант" 
— Скопје со следните податоци: Се запишува про-
мената на седиштето —- поблиската адреса на Гра-
дежно-занаетчиската услужна задруга „Гарант" 
Ц. О. и ограничено емство, Скопје, ул. „Васил Гла-
винов" бб, која во иднина ќе гласи: ул. „Васил 
Ѓоргов" бб. 

Истовремено се запишува промената на лице-
то овластено за застапување на Василија Јорда-
новски, в. д. директор, која во иднина ќе гласи: 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
198/1979 година. (бб) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 950 од 10. IV. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1345-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Градежната занаетчиска задруга „25 Мај", со це-
лосна одговорност и ограничено емство, село Шип-
ковица, Тетовско, со следните податоци: 

Задругата е основана со договор бр. 2 од 5. III. 
1979 година. 

Основачи на задругата се: Бислами Етем, Ша-
нковски Мурат, Ходаи Феми, Аземи Ајдин, Ибиши 
Етем, Адили Таџидин, Османи Хазир, Иљази Енвер, 
Хазири Неџмедин, Худаји Абдулбакар и Адеми 
Минир. 

Основни дејности: 
— ѕидарски и фасадерски работи; 
— паркетарски работи; 
— терацерски работи, 
Задругата во правниот промет со трети лица 

истапува во свое име и за своја сметка. 
За своите обврски задругата одговара со сите 

свои средства. 
За обврските на задругата емчат и задругарите 

ЕО висина на здружениот влог кој изнесува 1.000,00 
динари. 

Бислами Етем, в. д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
950/79. (72) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 646 од 26. II. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1026-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на поблиската адре-
са на „Електро — Скопје" Електротехничка мон-
тажно-инсталатерска задруга — Скопје со след-
ните податоци: Се брише досегашната адреса на 
„Електро — Скопје" Електромеханичка монтажно-
инсталатерска задруга — Скопје, со целосна одго-
ворност, ул. „Цветан Димов", Бутел II, барака IV, 
која во иднина ќе гласи: „Електро — Скопје" 
Електротехничка монтажно-инсталатерска задруга 
— Скопје, со целосна одговорност, ул. „Козле" — 
кула 13. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
646 од 26. II 1979 година. (46) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1486/78 од 6. III. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-212-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Јордан Хаџи Константинов — Џинот" — Титов 
Велес со следните податоци: Се запишува проме-
ната на презимето на досегашниот застапник на 
училиштето, Крстева ѓорѓи Оливера, директор, кое 
во иднина ќе гласи: Бочкарова ѓорѓи Оливера, ди-
ректор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1486/78 од 6. III. 1979 година. (56) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 896 од 16. III. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1324-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на Градежно-монтаж-
ната инсталатерска задруга „Солунска Глава" со 
различна одговорност — Скопје, ул. „Иво Лола Ри-
бар" бб, во основање, со следните податоци: Зад-
ругата е основана со договор на основачкото соб-
рание, одржано на 29. I. 1979 година. 

Основачи на задругата се: Јордан Трајковски, 
Скопје; Миленко Михајловски, Скопје; Спасе Бу-
р е с к и , Скопје; Илија Милошевски, Скопје; Здра-
ве Лазаревски, Скопје; Славе Илиевски, Скопје; и 
Бранислав Костадиновски, Скопје. 

Основни дејности: 050301 — поставување и поп-
равка на градежни инсталации, внатрешни водо-
води, канализациони и електрични инсталации, ин-
сталации на парно греење, гасни инсталации, ин-
сталации на лифтови и дигалки, климауреди и 
Друго.у 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Задругата за обврските сторени во правниот 
промет со трети лица одговара со сите свои сред-
ства. 

Јордан Трајкоски, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
896/1979 година. (65) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1085 од 12. IV. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-254-28-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето 
на ООЗТ Универзитетски центар за медицински 
науки „Скопје" О. О. на ООЗТ - Скопје, ООЗТ 
Институт за радиотерапија и онкологија Скопје, ул. 
„Водњанска" бр. 17, со следните податоци: 

Основни дејности: 
120143 — медицински факултети; 
120204 — научно-истражувачка дејност во об-

ласта на медицината; 
130131 — стационарно здравствена. 
Во правниот промет со трети лица ООЗТ иста-

пува во свое име и за своја сметка, освен за рабо-
тите за кои со самоуправната спогодба за здружу-
вање е овластена работната организација. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

За обврските на работната организација ООЗТ 
одговара во височина на здружените средства чиј 
износ е 17.000,00 динари. 

Доцент д-р Иван Димчев, в. д. директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1085/1979 година. (73) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ 

Врз основа на решението У. бр. 08-90 од 3. V. 
1978 година на Одделението за стопанство на Соб-
ранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 244, страна 45/2, книга I, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар Касмски Ди-
вански Киро од село Робово, Берово. (15) 

Врз основа на решението У. бр. 08-91 од 3. V. 
1978 година на Одделението за стопанство на Соб-
ранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 330, страна 31, книга I, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар Пранговски 
Ал. Драгољуб од село Робово, Берово. 
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Врз основа на решението У. бр. 08-94 од 4. V. 
1978 година па Одделението за стопанство на Соб-
ранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 358, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Јаловарски Ми-
ре Александар од Пехчево, Берово. (17) 

Врз основа на решението У. бр. 08-96/1 од 4. 
V. 1978 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој -
ните занаетчии, од рег. бр. 273, книга I, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Злат-
ковски Јор. Атанас од село Негрево, Берово. (18) 

Врз основа на решението У. бр. 08-95/1 од 4. V. 
1978 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 216, страна 46/2, книга I, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар Хаџиски Гав. 
Јован од Пехчево, Берово. '19) 

Врз основа на решението У. бр. 08-92 од 4. V. 
1978 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 354, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Тутунџиски Јо-
ван Никола од село Чифлик, Берово. (20) 

Врз основа на решението У. бр. 08-93/1 од 4. 
V. 1978 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 356, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Јовевски Јов. 
Гаврил од Пехчево, Берово. (22) 

Врз основа на решението У. бр. 08-110 од 19. V. 
1978 година на Одделението за стопанство на Собра-
нието на општината Берово, избришан е од регис-
тарот на занаетчиските дуќани на самостојните за-
наетчии, од рег. бр. 372, страна 73, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Шивач Ќурчиски Димитар Ванчо 
од Пехчево, Берово. (23) 

Врз основа на решението У. бр. 08-121 од 8. VI. 
1978 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 6, книга П, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Козовски Андон 
Методи од село Будинарци, Берово. (24) 

Врз основа на решението У. бр. 08-123 од 8. VI. 
1978 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 207, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Валавичар Кујунџиски Николов Јован од 
Пехчево, Берово. (25) 

Врз основа на решението У. бр. 08-136 од 19. 
VI. 1978 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 346, книга I, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ѕидар Мушкарски Гли-
горов Милуш од село Смојмирово, Берово. (27) 

Врз основа на решението У. бр. 08-137 од 19. 
VI. 1978 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 371, книга I, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ѕидар Трошански Нико-
лов Борис од село Смојмирово, Берово. (29) 

Врз основа на решението У. бр. 08-1978/1 од 19. 
IV. 1978 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 4, книга П, занаетчиски-
от дуќан под фирма: Ѕидар Кракутовски Јован Ди-
мкгтар од Берово. (30) 

Врз основа на решението У. бр. 08-2319/1 од 15. 
IX. 1978 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 181, книга I, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Воденичар Дочински Се-
рафимов Јордан од село Митрашинци, Берово. (31) 

Врз основа на решението У. бр. 08-2472/1 од 26. 
IX. 1978 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостојни-
те занаетчии, од рег. бр. 67/58, страна 8, книга I, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Марков-
ска Кирил Јордана од Берово. (32) 

Врз основа на решението У. бр. 08-2820/1 од 6. 
XI. 1978 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 10, страна 10, занает-
чискиот дуќан под фирма: Шивач Коколански Мла-
ден Јован од село Русиново, Берово. (33) 

Врз основа на решението бр. 08-2689/1 од 25. X. 
1978 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Берово, запишан е во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, на страна 12, рег. бр. 12, книга П, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан за 
бели печива „Вкус" на Абази Рамис Асип од Пех-
чево. Предмет на работењето на занаетчискиот ду-
ќан е производство на бели печива и вршење на 
услуги од прехранбениот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува Абази Рамис Асип. 
(34) 

Врз основа на решението бр. 08-3027/1 од 25. XI. 
1978 година на Одделениието на стопанство на Со-
бранието на општината Берово, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 146, страна 47/2, занаетчиски-
скиот дуќан под фирма: Волновлачар Гаштеовски 
Петров Павле од село Владимирово, Берово. (35) 

Врз основа на решението У. бр. 08-138 од 19. 
VI. 1978 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Берово, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 278, книга I, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ѕидар Тошевски Вангелов 
Јован од село Смојмирово, Берово. (28) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 
08-3175/1 од 1. ХП. 1978 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 9, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ѕидар Рамиз Абдиу, Берово. (36) 
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Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 
08-3308/1 од 31. ХП. 1978 година, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани на самостој-
ните занаетчии, од рег. бр. 105, страна 73/1, книга I, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ми-
товски Ефтимов Антим од село Ратево, Берово. (1) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 
08-22/1 од 1. I. 1979 година, избришан е од регис-
тарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 193, книга I занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ковач Поповски Костадинов Бла-
гој од Пехчево. (2) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 
08-145/1 од 17. I. 1979 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани на самостојните 
занаетчии, од рег. бр. 308, страна 9, книга I, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ѕидар Тасевски Е. Гор-
ѓи од село Смојмирово, Берово. (3) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 
08-156/1 од 18. I. 1979 година, избришан е од регис-
тарот на занаетчиските дуќани на самостојните за-
наетчии, од рег. бр. 5, книга I, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Калајџија Димитров Ташков Илија од 
село Будинарци, Берово. (4) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 
08-380/1 од 1. П. 1979 година, избришан е од регис-
тарот на занаетчиските дуќани на самостојните за-
наетчии, од рег. бр. 23, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Самарџија Кацарски Костадин 
Глигор од Берово. (5) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 
08-552/1 од 16. П. 1979 година, избришан е од регис-
тарот на занаетчиските дуќани на самостојните за-
наетчии, од рег. бр. 343, страна 44, книга I, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ѕидар Милошевски Јо-
ванов Киро од село Русиново. (6) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на Здравствената ста-

ница — Виница 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за специјализација на еден лекар по специјал-
носта Епидемиологија 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да имаат завршено медицински факултет 
(општа медицина); 

— да го завршиле приправничкиот стаж и по-
ложиле стручен лекарски испит; 

— да не се осудувани и против истите да не се 
води кривична постапка; 

— да познаваат странски јазик и 
— да не се постари од 40 години, да имаат по-

минато 2 год. на село или 3 год. во Виница. 
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Пријавите со податоците за исполнување на 
условите се поднесуваат во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на конкурсот до Конкурсната 
комисија при Здравствената станица — Виница. 

Некомплетираните документи и ненавремено 
пристигнати нема да се земаат во предвид на раз-
гледување. 

Предимство имаат кандидатите вработени во 
Здравствената станица — Виница. (966) 

Конкурсната комисија на Комуналната работна 
организација „Дервен" — Титов Велес 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на слободно работно место со 
посебно овластување и одговорност, за следните ра-
боти и работни задачи: 

1. Раководител на ЕЗТ „Пазари". 
Покрај општите услови предвидени со закон, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има средна стручна подготовка со над .1 
година работно искуство; 

— да е морално-политички погоден за вршење 
раководни функции. 

Молбите со комплетните потребни документи се 
доставуваат до Конкурсната комисија на Комунал-
ната работна организација „Дервен" - Титов Ве-
лес. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
во разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (103) 

Врз основа на член 71 и 72 од Статутот, Сове-
тот на Работната заедница на З И К „МАЛЕШ" ООЗТ 
„СТОЧАРСТВО" - Берово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на инокосен работоводен орган — ди-
ректор на ООЗТ 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за здружениот труд и Законот за работните одно-
си, кандидатот треба да ги исполнува и следните 
посебни услови: 

— да има завршено земјоделско-шумарски ф а -
култет со 2 години работно искуство; 

— да има завршено виша земјоделска или ви-
ша економска школа со 5 години работно искуство; 

— да поседува организаторски способности и 
морално-политички квалитети; 

— да не е осудуван за кривични дела предви-
дени во член 511 од Законот за здружениот труд и 
да не е под истрага. 

Пријавите со потребната документација за до-
кажување на горенаведените услови се доставу-
ваат во рок од 15 дена од денот на распишувањето 
на Конкурсот до Конкурсната комисија на З И К 
„МАЛЕШ" ООЗТ „СТОЧАРСТВО" - Берово. 

^ к о м п л е т н и т е документи нема да бидат земе-
ни во разгледување. (99) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Врз основа на член 68 и член 77 точка 8 од 
Статутот на Градежното претпријатие ,,Братство4' 
— Скопје, Работничкиот совет на работната орга-
низација 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Директор (реизбор); 
2. Шеф на сметководство. 
УСЛОВИ: 
Покрај општите услови за вработување пред-

видени со ЗЗТ и ЗРО, кандидатите треба да ги 
исполнуваат и следните посебни услови: 

— за работното место под 1 — да имаат завр-
шена висока или виша стручна подготовка (гра-
дежен, архитектонски, правен или економски ф а -
култет) и 5 години работно искуство на раководни 
работни места или средна стручна подготовка и 
најмалку 10 години работно искуство на раководни 
работни места (техничка или економска школа); 

— за работното место под 2 — да имаат завр-
шено економски факултет и 2 години работно ис-
куство, виша економска школа и 5 години работно 
искуство или средна економска школа и 8 години 
работно искуство; 

— да имаат организаторски способности и мо-
рално-цолитички квалитети; 

— да не е осудуван за кривични дела од член 
511 од ЗЗТ. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Конкурсната комисија на Градежното 
претпријатие „Братство" — Скопје. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (104) 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ - Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 
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