
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 23 јули 1976 
С к о п ј е 

Број 24 Год. XXXII 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
8 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

263. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 3 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од 
Законот за помилување и член 85 од Кривичниот 
законик, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 1 јули 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна се прости на: 
1. Алекса Стојан Гичев, од е. Добрево. 

II 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Мерџан Шефкет Мурати, од Тетово, 
2. Петар Благоја Гусаковски, од е. Кривогаш-

тани, 
3. Љубомир Мито Труј овски, од Скопје, 
4. Славе Јане Петровски, од Битола, 
5. Ленка Никола Димоска, од Скопје, 
6. Иван Васил Черговски, од е. Могила, 
7. Димитар Методија Темков, од е. Марена, 
8. Стојан Атанас Стојковски, од Демир Хисар, 
9. Ж и в к о Ангеле Рајчиновски, од Прилеп, 
10. Сефер Зејнула Мехмед, од Брисел, 

11. Петар Илија Трајчев, од е. Ораовица, 
12. Мирко Тане Јефтимов, од е. Дукатино, 
13. На ј ле Шерифе Тмушиќ, од е. Канатларци, 
14. Тоде Рампо Пуцакоски, од е. Големо Коњари, 
15. Санде Герасим Цветаноски, од е. Ропотово, 
16. Муабедин Нијази Саити, од Скопје, 
17. Селам Емин Нухија, од е. Калник, 
18. Ариф Рушан Арифи, од Гостивар. 

Ш 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 

година на: 
1. Бејтула Милаим Б е л и м о в с к и , од е. Света 

Петка. 

IV 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 

месеци на: 
1. Имер Сељам Заими, од е. Арнакија . 

V 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 

месец на: 
1. Ратко Борис Петровски, од Скопје. 

VI 
Изречената казна строг затвор се заменува со 

казна затвор и неиздржаниот дел од казната се 
условува за 2 години на: 

1. Славчо Киро Тортевски, од Скопје, 
2. Стефче Борис Кочовски, од Скопје, 
3. Благој Петров Маџаровски, од Прилеп. 

VII 
Изречената казна строг затвор се заменува со 

казна затвор и неиздржаниот дел од казната се 
условува за 1 година на: 

1. Киро Стојко Змејковски, од е. Горно Лисиче. 

УШ 
Изречената казна се услови за 1 година на: 
1. Перо Пано Давчев, од Неготино, 
2. Трајко Славе Давчески, од е. Башино Село, 
3. Милутин Јован Кочовски, од Битола, 
4. Лазар ѓорѓи Гачев, од Виница, 
5. Јован Мите Миовски, од Пехчево, 
6. Никола Костадин Мушкарски, од Пехчево, 
7. Ристо Горѓе Бозаџиев, од е. Мрзенци, 
8. Љубица Трајко Даскалова, од Скопје, 
9. Ратка Игне Цветковска, од Скопје, 

10. Никола Раде Величковски, од Пробиштип, 
11. Бранко Васил Трајчев, од Пробиштип, 
12. Николчо Тасе Владимиров, од е. Злетово, 
13. Томе Александар Силјановски, од Скопје. 

IX 
Изречената казна се услови за 2 години на: 
1. Асан Џешмид Сулејман, од Скопје, 
2. Станоја Петре Трајчов, од е. Саса, 
3. Небија Џафер Вели, од е. Брест, 
4. Фаик Збер Адеми, од е. Брод — Урошевац, 
5. Милева Богдан Делиќевска, од Скопје. 

X 
Неиздржаниот дел од казната се услови за 1 го-

дина на: 
1. Стојанче Цане Спиров, од Скопје. 

XI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 06-374 
1 јули 1976 година 

Скопје 
Член на Претседателството 

на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

264. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СР Македонија, а во врска со член 1, 2 
и 9 од Законот за помилување и член 85 од Кри-
вичниот законик, а по повод 4 Јули — Ден на бо-
рецот, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 1 јули 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна строг затвор, затвор или мало-

летнички затвор се простува на: 
1. Антовски Дончо Стојан, 
2. Витановски Наум Владо, 
3. Џуладин Ибраим Џуладин, 
4. Перков Јован Љубе, 
5. Спасовски Драгољуб Зоран, 
6. Стојановски Јован Неделко, 
7. Трајчевски Душан Милисав, 
8. Тасков Никола Мите, 
9. Аксенова Тодор Лила. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

П 
Се ослободуваат од понатамошното извршување 

на изречената казна строг затвор, затвор или мало-
летнички затвор: 

1. Абдула Ебиб Џемаил. 
2. Аврамовски Ѓорче Душан, 
3. Алиовски Иза Енсер. 
4. Ајред::.:ов Рушан Имер, 
5. Аметов Таип Рамадан, 
6. Арсов Јаким Трајчо, 
7. Асанов Хусеин Назим, 
8. Ба јрами Ба јрам Ќемал, 
9. Блажевска Ванчо Стојанка, 

10. Брути Амет Ебиб 
11. Делиновски Тасо Ристо, 
12. Деспотовски Серафимов Јордан 
13. Димзвсгп Митре Драган, 
14. Димитров Горѓи Борис 
15. Димовски Томе Јован, 

16. Дончев Стојан Манчо, 
17. Дурмишов Али Сабри, 
18. Зафер Сали Хусеин, 
19. Зафировски Апостол Цене, 
20. Идризовски Ќаил Анес, 
21. Илиевски Диме Живко, 
22. Исмаили Ќемал Зија, 
23. Јусуфи Алија Сервет, 
24. Котевски Трајан Гоце, 
25. Котевски Спасе Сандре, 
26. Крстевски Иван Петар, 
28. Кузмановски Гино ѓорѓија, 
29. Љ а т и ф Муарем Џеват, 
29. Мемишовски Ба јрам Кенан, 
30. Милковиќ Витомир Божидар, 
31. Милошевски Драгутин Крсте, 
32. Нанчев Атанас Ристо, 
33. Николов Ѓорги Стојан, 
34. Канчевски Томе Цветан, 
35. Пачарис Сулејман Рамо, 
36. Саитов Рамадан Ајрис, 
37. Стрезовски Михајло Благоја, 
38. Филев Васил Спасо; 
39. Џепиќ Никче Русомир, 
40. Шемши Фета Сиди, 
41. Трајче Наум Марковски. 

Ш 
Се намалуваат изречените казни строг затвор, 

затвор или малолетнички затвор на: 
1. Арсовски Илија Петар, од 1 (една) година и 

6 (шест) месеци на 1 (една) година строг затвор, 
2. Веселов Ќемал Шакир, од 3 (три) години на 

2 (две) години строг затвор, 
3. Демуршков Јуска Фаик, од 2 (две) години и 6 

(шест )месеци на 1 (една) година и 10 (десет) месеци 
строг затвор, 

4. Димитровски Димитар Методија, од 4 (четири) 
години и 10 (десет) месеци на 3 (три) години и 10 
(десет) месеци строг затвор, 

5. Инадевски Нелко Ацо, од 1 (една) година на 
6 (шест) месеци затвор, 

6. Лазаров Петруш Благоја, од 3 (три) години 
и 6 (шест) месеци на 3 (три) години строг затвор, 

7. Лимани Сејди Шабан, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци строг затвор, 

8. Митевски Коле Крсте, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години строг затвор, 

9. Мустафа Фета Џемаил, од 1 (една) година на 
8 (осум) месеци затвор, 

10. Нешковиќ Трајан Трајан, од 3 (три) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци строг затвор, 

11. Новаковски Аврам Сречко, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години строг затвор, 

12. Стамчевски Цане Руско, од 2 (две) години на 
1 (една) година и 6 (шест) месеци малолетнички 
затвор, 

13. Тодоровски Мате Сребре, од 3 (три) години 
иа 2 (две) години и 6 (шест) месеци строг затвор, 

14. Трнинков Коле Симеон, од 3 (три) години на 
2 (две) години строг затвор, 

15.Умер Ејуп Зекирија, од 2 (две) години на 1 
(една) година строг затвор, 

16. Цимберовски Благоја Драган, од 4 (четири) 
години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 
^шест) месеци строг затвор, 

17. Шемков Амет Удавер, од 4 (четири) години на 
3 (три) години строг затвор. 

IV 
Оваа одлука влегува во сипа со денот на доне-

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

Број 06-373 
1 јули 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството 
на СРМ, 

Видое Смилевски, е. р. 

265. 
Врз основа на член 49 став 2 од Законот за 

воените инвалиди („Службен весник на СРМ", бр. 
29/73 и 45/74), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ ИЛ ИНВАЛИДСКИОТ ДО-
ДАТОК, ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК 
И МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕ-
МЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ЖИВОТНИ 

ТРОШОЦИ 

Член 1 
Инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски 

додаток и материјалното обезбедување за времена 
професионална рехабилитација се усогласуваат со 
движењето на просечните животни трошоци во Ре-
публиката, така да истите се зголемуваат за 24,5°/о 
од 1 јануари 1976 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 12-1618/1 
22 јуни 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

266. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за ма-

теријално обезбедување на учесниците од Народно-
ослободителната војна („Службен весник на СРМ", 
бр. 26/68 и 35/71), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МАТЕ-
РИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД 
НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА СО ДВИ-

ЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ЖИВОТОТ 

Член 1 
Постојаното материјално обезбедување на учес-

ниците од Народноослободителната војна се усогла-
сува со движењето на просечните трошоци на ж и -
вотот во Републиката, така да истото се зголе-
мува за 24,5% од 1 јануари 1976 година. 

23 јули 1976 Стр. 618 — Вр. 24 



23 јули 1976 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 24 — Стр. 619 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 12-1619/1 
22 јуни 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

267. 
Врз основа на член 23 од Законот за Републич-

киот буџет за 1976 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 46/75), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ 

ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА 
РЕПУБЛИКАТА ЗА 1976 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распределба на средствата 
за изградба и опремување на нестопански објекти 
што се од општ интерес за Републиката за 1976 
година („Службен весник на СРМ", бр. 9/76 и 17/76), 
во точката 1, по потточката 10 се додаваат 5 нови 
потточки кои гласат: 

„11) Ректорат на Универзитетот 
„Кирил и Методиј" — Скопје 
— за изградба на 1-та фаза 

на Студентскиот дом „Го-
це Делчев" — Скопје -

12) Дирекција на 
лето" — Охрид 

„Охридско 

општината 

2.000.000 динари 

500.000 

13) Собрание г 
Штип 
— за изградба и опремува-

ње на историскиот архив 

14) Централен комитет на Со-
јузот на комунистите на 
Македонија — Скопје 
— за изградба и опрему-

вање на работни прос-
тории 

15) Институт за социолошки и 
политичко-правни истражу-
вања — Скопје 
— за адаптација и опрему-

вање на работни прос-
тории 

750.000 

8400.000 

390.000 

Бр. 12-1555/1 
1 јули 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

268. 
Врз основа на член 2 од Законот за учество на 

Социјалистичка Република Македонија во финан-
сирањето на инвестициите во здравството за пе-
риодот 1974—1975 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, на седницата одржана на 22 ју-
ни 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА, 
КОРИСНИЦИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА НАЧИНОТ НА 
УЧЕСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИ-
РАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ЗДРАВСТВО-

ТО ЗА ПЕРИОДОТ 1974—1975 ГОДИНА 

I 
Во точката IV од Одлуката за определување на 

средствата, корисниците и условите за начинот на 
учество на СР Македонија во финансирањето на 
инвестициите во здравството за периодот 1974—1975 
година („Службен весник на СРМ" бр. 24/74), се 
додаваат 3 нови ставови кои гласат: 

„Републичкиот секретаријат за здравство и со-
цијална политика ќе изврши валоризација на сред-
ствата предвидени за изградба или адаптација на 
објектите и тоа: 

— за објектите што се започнати до крајот на 
1975 година до 30%, и 

— за објектите што се започнати во 1976 година 
до 60°/». 

По исклучок од претходниот став висината на 
валоризацијата на средствата со кои Републиката 
учествува во изградбата или адаптацијата на об ' 
јектите определени со оваа одлука може да биде 
и повисока од износите утврдени според претход^ 
илот став, но не повисока од 50°/о од вредноста на 
објектот пресметана по проектот за неговата из-
градба. 

Решение за висината на валоризацијата на 
средствата, односно за висината на процентот на 
учеството на Републиката во вредноста на објектот, 
донесува републичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика". 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 12-1586/1 
22 јуни 1976 година 

Скопје 
Претседател. ' 

на Извршниот соцет, 
Благој Попов, е. р. 

Досегашната точка 11 се брише. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

269. 
Врз основа на член 36-6 од Законот за орга-

низација на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/65,. 50/68, 
51/68, 15/70 и 58/71), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ШТЕДНИТЕ 
ВЛОГОВИ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА 

1. Во Одлуката за давање на кредити од сред-
ствата на штедните влогови ка ј Поштенската ште-
дилница („Службен весник на СРМ", бр. 9/76), во 
точката 2 износот „80.000.000" се заменува со износ 
„100.000.000". 

2. Во точката 6, потточката 4) се менува и гла-
си: „учество на Железничко-транспортното прет-
пријатие Скопје при користењето на заемот од Ме-
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ѓународната банка за реализација на IV проект-мо-
дернизација на магистралните линии во СР Маке-
донија, до „40.000.000 динари". 

Во истата точка, во ставот 5, зборовите: „како 
учество за купување на вагони" се бришат. 

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

Бр. 12-17511 
1 јули 1976 годила 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

270. 
Врз основа на член 15 од Законот за репуб-

личкиот буџет за 1975 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 49/74), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО 

И ОВЧО МЛЕКО ВО 1975 ГОДИНА 

1. Важноста на Одлуката за определување пре-
мија за кравјо и овчо млеко во 1975 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 19/75 и 1/76), се продол-
жува до 31. XII. 1976 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија", а ќе се применува од 1. VII. 1976 
година. 

Бр. 12-1777/2 
X јули 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

271. 
Поради спроведување на политиката на цени-

те во 1976 година, а согласно со Резолуцијата за 
економскиот и социјалниот развој на Социјалис-
тичка Република Македонија во 1976 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 47/75) и член 27 од 
Договорот за спроведување на политиката на це-
ните во 1976 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 
1б/76), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија и собранијата на општините склучија 

Д О Г О В О Р 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА 

ЦЕНИТЕ ВО 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија и собранијата на општините, во рамките на 
своите права и обврски и во согласност со системот 
И политиката на цените, а заради извршување на 
задачите утврдени со Резолуцијата за економскиот 
и социјалниот развој на СР Македонија во 1976 
година (во натамошен текст: Резолуција), ќе пре-
земаат економски и други мерки што во областа 
на цените ќе обезбедат постабилни односи на па-
зарот и натамошен пораст на животниот стандард. 

Член 2 
Потписниците на овој договор се обврзуваат 

дека ќе преземаат мерки со кои ќе се создадат 
услови, стапката на порастот на цените на произ-
водителите на индустриски производи да биде по-
бавна (декември 1976 година во однос на декември 
1975 година) од стапката на порастот на цените во 
1975 година. 

Во политиката на цените на земјоделските про-
изводи од родот на 1976 година ќе се спроведуваат 
важечките системски решенија. Се смета дека ќе 
се задржи системот на регреси, премии и компен-
зации за одделни земјоделски производи. 

Собранијата на општините се обврзуваат, во 
рамките на својата надлежност, да преземаат соод-
ветни мерки на подрачјето на даночната полити-
ка, политиката на придонесите и потрошувачките 
кредити, со цел стапката на порастот на цените на 
мало, трошоците на животот и цените на услуги-
те, поосетно да се намали. 

Во рамките на политиката на цените утврдена 
со Резолуцијата и во согласност со Меѓурепублич-
ккот договор, собранијата на општините ќе го ут-
врдат начинот на спроведувањето на политиката на 
цените за производи и услуги од својата надлеж-
ност. По исклучок, имајќи ги предвид специфич-
ностите на одделните подрачја, собранијата на оп-
штините, при одлучувањето за цените на произ-
водите и услугите од својата надлежност, можат 
да отстапат од рамките на порастот на цените на 
некои производи и услуги, утврдени со одделните 
одредби во Мегурепубличкиот и овој договор, со 
обврска да ја задржат глобалната рамка на цените 
утврдена со овој договор. 

Член 3 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

нија и собранијата на општините ќе создаваат ус-
лови, политиката на цените на производите и услу-
гите од нивна надлежност да се спроведуваат со 
општествени договори, самоуправни спогодби, спо-
ред условите на пазарот и со одлуки на општестве-
ко-политичките заедници, односно нивните надлеж-
ни органи. 

Член 4 
Потписниците на овој договор во спроведува-

њето на договорената политика на подрачјето на 
пазарот и цените ќе соработуваат со организациите 
на здружениот труд, Стопанската комора на Маке-
донија и другите форми на здружување во сто-
панството, потоа, со самоуправните интересни за-
едници, со општествено-политичките организации, 
месните заедници, советите на потрошувачи и 
слично, за да се обезбедат услови здружениот труд 
и организираните потрошувачи што понепосредно 
да се вклучат во одлучувањето за цените, снабде-
носта и во решавањето на други прашања од вли-
јание за остварување на утврдените задачи со 
Резолуцијата. 

Во постапката на самоуправното спогодување и 
општественото договорање на подрачјето на паза-
рот и цените, организациите на здружениот труд 
и нивните асоцијации, со активно ангажирање од 
Стопанската комора на Македонија ќе ги спроведу-
ваат целите на стабилизационата политика усвоена 
во Резолуцијата. 

Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија и собранијата на општините, заедно со Сто-
панската комора на Македонија, ќе ги поттикну-
ваат организациите на здружениот труд, активно да 
се ангажираат во спроведувањето на договорената 
политика на цените, со донесување на свои ста-
билизациони програми, а пред сб за зголемување 
на производството, смалување на трошоците на 
работењето, зголемување на извозот, порационално 
користење на ангажираните средства итн., а со тоа 
и за смалување на притисокот за зголемување на 
цените. 

Член 5 
Со мерките во областа на цените и со други 

мерки, потписниците на овој договор во рамките на 
своите надлежности и овластувања, ќе го оневоз-
можуваат секое неоправдано зголемување на цени-
те и ќе настојуваат, на подрачјата каде пробле-
мите се нај изразени да се подобруваат паритетните 
односи на цените, со цел да се создаваат порамно-
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правни услови во стекнувањето на доход, а во 
склад со договорената политика на цени. 

Член 6 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

нија и собранијата на општините за цените од сво-
јата надлежност ќе обезбедат услови, организа-
циите на здружениот труд да извршат соодветно 
намалување на цените на производите и услугите 
ка ј кои ќе дојде до осетно намалување на постој-
ните цени на суровините и репроматеријалите од 
домошно производство и од увоз, односно до колку 
се изменат условите врз основа на кои е формира-
но постојното ниво на цените. 

Член 7 
При измените на цените на производите и услу-

гите, нема да се вклучува делот за развој кој ги 
зголемува цените, до усвојувањето на новиот сис-
тем на цените и на развојната политика во но-
виот петгодишен план. 

Член 8 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија и собранијата на општините ќе преземаат 
економски мерки, со цел, даночните и други опто-
варувања, придонесите и друго да не се зголему-
ваат, како и организациите на здружениот труд 
да ги намалуваат трошоците на работењето, а за-
ради остварување, стапката на порастот на це-
ните на услугите во 1976 година да не биде пого-
лема од стапката на порастот на цените на произ-
водителите на индустриските производи. 

Член 9 
Потписниците на Договорот ќе настојуваат, це-

ните во трговијата да ги формираат заеднички про-
изводните и трговските организации на здружениот 
труд по пат на самоуправни спогодби за трајна со-
работка или здружување на трудот и средствата. 
Цените во трговијата за производите чии цени не 
се формираат врз основа на спогодби за трајна со-
работка, ќе се формираат со примена на маржи, 
односно рабати, согласно постојните прописи. 

За индустриско-прехранбените и земјоделско-
прехранбените производи, посебно за овошјето и зе-
ленчукот, ќе се преиспита политиката и нивото на 
маржите, со цел да се создадат поповолни услови 
за работење на организациите на здружениот труд 
што вршат промет на овие производи, а за лесно 
расипливите земјоделско-прехранбени производи, 
надлежните републички и општински органи ќе 
настојуваат да се овозможи слободно формирање 
на маржите. 

Член 10 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

нија и собранијата на општините ќе преземаат мер-
ки за натамошно успорување на порастот на цени-
те на мало и трошоците на животот, преку созда-
вање на постабилни пазарни и други услови, по-
добра организираност на пазарот и олеснување на 
условите за побрза интеграција на производството 
и трговијата, поголема циркулација на стоките, 
како и со задржување на системот на компензации 
и премии, согласно важечките прописи. 

Член И 
Собранијата на општините на градовите — по-

големи потрошувачки центри, ќе спроведуваат од-
лучна акција за трајно и стабилно снабдување со 
земјоделско-прехранбени производи. За таа цел ќе 
се донесат општествени договори и самоуправни 
спогодби за производство, преработка, откуп и про-
мет на овошје и зеленчук, месо и млеко, со што ќе 
се остварат подобри услови за снабдување. 

Со економски и други мерки ќе се создаваат 
поповолни економски и други услови за обезбеду-
вање на подобро снабдување, особено преку давање 
на поповолен третман на основните и другите ор-

ганизации на здружениот труд од оваа област во 
поглед на урбанистичката, земјишната, кредитната 
и даночната политика, а особено за изградба на 
складиштен, разладен и малопродажен простор, ка -
ко и за поповолно користење на деловните прос-
тории. 

Член 12 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

нија и собранијата на општините ќе преземаат мер-
ки за забрзано донесување на прописите за соз-
давање на резерви на соодветни производи на ни-
во на Републиката и општините, како и да се 
отпочне со обезбедување на средства за создавање 
резерви на одделни земјоделско-прехранбени про-
изводи. 

Член 13 
Собранијата на општините, за да не се надми-

нат договорените рамки на пораст на цените, во 
рамките на својата надлежност, ќе преземаат мерки 
на непосредна општествена контрола на цените за 
производите и услугите од својата надлежност, а 
особено за цените на производите и услугите што 
се од посебно значење за животниот стандард на 
населението. 

Член 14 
Потписниците на овој договор се согласуваат 

доколку ги менуваат цените на комуналните услу-
ги, тоа да биде линеарно најмногу до стапката на 
порастот на цените на производителите на индуст-
риските производи, освен за водоводот, канализаци-
јата и чистотата, услугите за превоз на патници во 
градскиот и приградскиот сообраќај и станарините, 
за кои менувањето на цените ќе може да се врши 
диференцирано, при што е неопходно да се одржи 
глобалната рамка утврдена со овој договор. 

Член 15 
Собранијата на општините се согласни цените 

на занаетчиските услуги да можат да ги менуваат 
линеарно со осетно побавна стапка на пораст од 
предвидениот глобален пораст со овој договор, ос-
вен цените на оние занаетчиски услуги кои не 
се зголемувани во 1975 година, и тоа најмногу до 
стапката на порастот на цените на производителите 
на индустриски производи. 

Член 16 
Цените на останатите услуги од надлежност на 

општините што не се опфатени со одредбите од овој 
договор ќе можат да се менуваат диференцирано 
во рамките на општиот пораст на цените. 

Член 17 
Во областа на станбената изградба учесниците 

на овој договор ќе поттикнуваат склучување на 
општествени договори и самоуправни спогодби по-
меѓу организациите на здружениот труд во гра-
дежништвото и индустријата за градежен матери-
јал и инвеститорите за станбената изградба, за да 
се обезбеди ориентација на договарање на фиксни 
цени и рокови на изградба, како и услови под кои 
цените можат исклучително да се менуваат и со 
тоа да се решаваат побитните прашања од заед-
нички интерес за сите учесници во договарањето, 
со цел да се спречи неоправданиот пораст на це-
ните на станбената изградба и станарините. 

За да се обезбеди, цената на уредувањето на 
земјиштето да не ги терети неоправдано високите 
трошоци на градењето на становите, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија и собрани-
јата на општините ќе ги преиспитаат сите елементи 
што ги зголемуваат трошоците на уредувањето на 
градежното земјиште и ќе настојуваат тие да се 
сообразат со утврдената политика. 

Член 18 
За да се обезбеди натамошен поуспорен пораст 

на цените на мало и трошоците на животот, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија и 
собранијата на општините ќе преземаат и одделни 
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-мерки во областа на даночната политика, полити-
ката на придонеси и такси, создавање на пазарни 
.резерви заради интервенција, компензација, за по-
добра организација на пазарот, смалување на нега-
тивното влијание на релевантните фактори на 
селскиот пазар, поддржување на вложувањата за 
складиштен и разладен простор, давање поволни 
услови за локација на продажната мрежа и дру-
го. Исто така ќе се преземаат мерки да не се зго-
лемуваат каматите на кредитите, провизијата и 
надоместоците за услугите на банките и службата 
на општественото книговодство, членарините за 
придонес на Комората и стручните здруженија, ка -
ко и ќе се испита можноста за нивно смалување. 

Член 19 
Доколку дојде до поголеми пореметувања на 

пазарот и до позначајни измени на условите што 
имаат влијание врз движењето на цените, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија и 
собранијата на општините ќе преземаат потребни 
мерки заради усогласување на цените и трошоците 
на животот. 

Член 20 
Општините ќе ги подржуваат напорите, органи-

зираните потрошувачи во месните заедници, оп-
штините и Републиката да учествуваат во спрове-
дувањето на политиката на цените за оние про-
изводи и услуги што имаат непосредно влијание 
врз животниот стандард на населението. 

Член 21 
Потписниците на овој договор ќе настојуваат, 

при спроведувањето на политиката на цените, евен-
туалниот пораст на цените да се врши со динамика 
која ќе обезбеди порамномерно влијание на це-
ните врз порастот на трошоците на животот во 

. текот на годината. 

Член 22 
Надлежните органи за цени на Републиката и 

општините ќе го следат движењето на цените, при-
мената на општествените договори и самоуправни 
спогодби, како и одлуките на самоуправните инте-
ресни заедници, заради преземање на соодветни 
мерки во остварувањето на политиката на цените 
за 1976 година. 

Надлежните органи за цени при општинските 
собранија редовно ќе го известуваат надлежниот 
републички орган за цени, а исто така и меѓусеб-
но ќе се известуваат за преземените мерки и реа-
лизацијата на овој договор. 

Член 23 
Овој договор ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1100/3 
17 мај 1976 година 

Скопје 

272. 
Врз основа на член 393, точка 9 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 5 
од Законот за Извршниот совет („Службен весник 
на СРМ" бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13 април 1976 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник, во согласност со Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и со З а -
конот за Извршниот совет, поблиску се утврдува 

внатрешната организација и се уредува начинот на 
работењето на Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија (Советот) и 
на неговите работни тела, начинот на остварува-
њето на односите на Советот со Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија и соработ-
ката на Советот со другите органи, организации и 
заедници, како и други прашања од значење за 
работата и организацијата на Советот. 

Член 2 
Советот работи и одлучува на седници. 

Член 3 
Во остварувањето на односите со Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија (Собрание), 
Советот постапува на начин утврден со Уставот на 
СРМ, закон, Деле-шикот на Собранието, овој делов-
ник и други прописи и општи акти на Собранието. 

Член 4 
Во остварувањето на своите функции Советот 

соработува со Претседателството на Социјалистич-
ка Република Македонија (Претседателство), Сове-
тот на Републиката, Собранието на Град Скопје и 
собранијата на општините и нивните извршни ор-
гани, како и со Заедницата на општините и градо-
вите- на Македонија, општествено-политичките ор-
ганизации, општествените организации, Стопанската 
комора на Македонија, организациите на здруже-
ниот труд, самоуправните интересни заедници и 
другите самоуправни организации и заедници и 
здруженијата на граѓаните. 

Во вршењето на работите од својата надлеж-
ност Советот остварува соработка и меѓусебни од-
носи по прашањата од заеднички интерес со Со-
јузниот извршен совет и со извршните совети на 
собранијата на другите социјалистички републики 
и на социјалистичките автономни покраини. 

Член 5 
Заради остварување на своите функции и зада-

чи Советот донесува програма и планови за сво-
јата работа. 

Програмата и плановите за работа на Советот 
се задолжителни за неговите работни тела, репуб-
личките органи на управата и републичките орга-
низации. 

Член 6 
Работата на Советот и на неговите работни тела 

е јавна. 
Советот може да одлучи одделни прашања да 

претресува без присуство на јавноста. 

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕ-
НОВИ НА СОВЕТОТ 

1. Претседател на Советот 

Член 7 
Претседателот на Советот, во рамките на пра-

вата и должностите утврдени со Уставот на СРМ и 
со законот: 

— го претставува Советот; 
— свикува седници на Советот и им претсе-

дава; 
— ги потпишува прописите и другите општи и 

поединечни акти што ги донесува Советот и се гри-
ж и за нивното спроведување; 

— се грижи за примената на овој деловник и 
ги толкува неговите одредби; 

— се грижи за остварувањето на соработката 
на Советот со другите органи, организации и заед-
ници по прашањата од заеднички интерес. 

Претседателот на Советот ги врши и следниве 
работи: 

— ја усогласува работата во Советот; 
— се грижи за спроведувањето на заклучоците 

на Советот; 
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— се грижи за извршувањето на програмата и 
на плановите за работа на Советот; 

— се грижи за усогласувањето на работата на 
Советот со работата на соборите на Собранието и 
на работните тела на Собранието и на соборите и 
за учеството на членовите на Советот во нивната 
работа; 

— се грижи за усогласувањето на работата на 
републичките органи и организации; 

— обезбедува известувања на Претседателство-
то и на Советот па Републиката за прашањата од 
општо политичко значење за кои одлучува Сове-
тот; 

— се грижи за соработката на Советот со Со-
јузниот извршен совет, извршните совети на соб-
ранијата на другите социјалистички републики и 
на социјалистичките автономни покраини, Собра-
нието на Град Скопје и собранијата на општините 
и нивните извршни органи; 

— ги потпишува актите со кои Советот му под-
несува на Собранието предлози на прописи и ак-
тите што Советот му ги упатува на Претседателст-
вото, Сојузниот извршен совет и извршните совети 
на собранијата на другите социјалистички репуб-
лики и на социјалистичките автономни покраини; 

— врши други работи во согласност со уставот, 
законот и овој деловник. 

2. Потпретседатели на Советот 

Член 8 
Потпретседателите на Советот му помагаат на 

претседателот на Советот во вршењето на неговите 
работи и, во случај на негова отсутност или спрече-
ност, претседаваат на седниците на Советот според 
распоредот утврден од Советот, ги потпишуваат 
прописите и другите општи и поединечни акти што 
ги донел Советот на седницата на која тие претсе-
давале и, во согласност со овој деловник и со зак-
лучоци на Советот, го заменуваат претседателот на 
Советот во сите други права и должности, се гри-
жат за извршувањето на работите од надлежност 
на Советот во одделни области и вршат други ра-
боти од делокругот на Советот. 

Претседателот на Советот може да ги овласти 
потпретседателите да го заменуваат во одделни ра-
боти што произлегуваат од неговата функција на 
претставување на Советот, како и во други ра-
боти во рамките на неговите права и должности. 

3. Членови на Советот 

Член 9 
Членовите на Советот имаат право и должност 

да присуствуваат на седниците на Советот, како и 
право да предлагаат претресување на одделни пра-
шања од неговата надлежност, да учествуваат во 
претресувањето и одлучувањето по прашањата за 
кои се расправа на седниците на Советот, да да-
ваат иницијатива за подготвување на закони, дру-
ги прописи и општи акти што Советот ги поднесува 
до Собранието и до Претседателството и на пропи-
си и други општи акти што ги донесува Советот, 
да му предлагаат на Советот утврдување на на-
челни ставови и насоки за работата на републич-
ките органи на управата и на републичките орга-
низации, како и да вршат други работи од надлеж-
ност на Советот, во согласност со уставот, законот, 
овој деловник и заклучоците на Советот. 

Членовите на Советот имаат право, во соглас-
ност со овој деловник, да учествуваат во работата 
на секое работно тело на Советот и да изнесуваат 
свои мислења и предлози по прашањата за кои се 
расправа па седницата на работното тело. 

Членовите на Советот, по овластување од Со-
ветот односно од претседателот на Советот, го прет-
ставуваат Советот односно претседателот на Сове-
тот пред други органи, организации и заедници и 
на јавни културни и други манифестации. 

Член 10 
Членовите на Советот имаат право да бидат ре-

довно известувани за сите прашања од надлежнос-
та на Советот, како и за други прашања од зна-
чење за вршење на функцијата член на Советот. 

Членовите на Советот имаат право од стареши-: 
ните на соодветните стручни служби на Советот 
да бараат, во рамките на нивниот делокруг, да 
обезбедат собирање на известувања и податоци за 
одделни прашања што се на дневен ред на седни-
цата на Советот или на работните тела на Советот 
чии се членови, како и други известувања за пра-
шања од надлежност па Советот. 

Член 11 
Членовите на Советот што раководат со репуб-

лички органи на управата или со републички орга-
низации се одговорни за спроведувањето на поли-
тиката и на ставовите на Советот во работата на 
тие органи односно организации и за благовремено 
покренување пред Советот на прашања од над-
лежноста на Советот што спаѓаат во делокругот на 
органот односно организацијата со која раководат. 

Членовите на Советот што раководат со репуб-
лички органи на управата или со републички орга-
низации се должни, по своја иницијатива или по 
барање од Советот, да го известуваат Советот за 
состојбата во областа на делокругот на органот на 
управата односно на организацијата со која рако-
водат, за спроведувањето на политиката и за из-
вршувањето на прописите во таа област, како и за 
извршувањето на заклучоците на Советот и на 
другите задачи што им ги доверил Советот. 

Член 12 
Членовите на Советот се должни во вршењето 

на работите што ќе им ги довери Советот како 
негови претставници во Собранието, во меѓурепуб-
личките комитети и во органите и организациите 
од член 4 од овој деловник да ги застапуваат ста-
вовите на Советот. 

Член 13 
Членовите на Советот имунитетот го уживаат од 

денот на изборот до денот на разрешувањето од 
должноста член на Советот. 

Барањето на одобрение за притворање на член 
на Советот или за поведување ка кривична постап-
ка како и известувањето дека членот на Советот е 
притворен односно дека против него е поведена 
кривична постапка му се доставува на претседа-
телот на Советот. 

Барањето односно извештајот на надлежниот 
орган за притворање односно за поведување на 
кривична постапка против член на Советот прет-
ходно го разгледува Комисијата за кадровски и 
административни прашања на Советот и му подне-
сува предлог на Советот. 

За седницата на Комисијата за кадровски и 
административни прашања на Советот се известува 
и членот на Советот на кого се однесува барање-
то односно известувањето. 

Член 14 
По барање од надлежниот орган за спроведува-

ње на постапката Советот одлучува дали ќе даде 
или нема да даде одобрување за поведување на 
кривична постапка или за продолжување на истра-
гата односно согласност за притворање или задр-
жување во притвор па член на Советот. 

По примениот извештај за поведената кривична 
постапка против член на Советот кој не се повикал 
на имунитетот, Советот може да го воспостави 
имунитетското право на членот на Советот, доколку 
тоа е потребно заради вршење на неговата функ-
ција. 

Советот за одлуката од став 1 и 2 на овој член 
ќе го извести надлежниот орган заради постапу-
вање според прописите, 
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Член 15 
На членовите на Советот им се издава легити-

мација. 
Покрај податоците за идентитетот на членот 

на Советот, легитимацијата ги содржи и имунитет-
н и т е и другите права на членот на Советот што 
тој може да ги оствари врз основа на легитимаци-
јата. 

Легитимациите на членовите на Советот ги пот-
пишува претседателот на Собранието. 

III. СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ 

Член 16 
Секретарот на Советот ги врши работите опре-

делени со Законот за Извршниот совет и со овој 
деловник, како и други работи што ќе му ги дове-
ри Советот или претседателот на Советот. 

Член 17 
Секретарот на Советот, во согласност со упат-

ствата на претседателот на Советот, ги врши ра-
ботите во врска со подготвувањето на седниците 
на Советот, се грижи за обезбедувањето и доставу-
вањето на материјалите потребни за работа на Со-
ветот и на неговите работни тела, за доставување-
то на заклучоците на Советот до надлежните ре-
публички органи на управата и до други органи 
и организации, за извршувањето на обврските на 
Советот спрема Собранието и за обезбедувањето ус-
лови за работа на работните тела на Советот и му 
помага на претседателот на Советот во работите во 
врска со спроведувањето на овој деловник. 

Секретарот на Советот во врска со прашањата 
што се разгледуваат на седниците на Советот обез-
бедува мислења од соодветните републички орга-
ни на управата, републичките организации и струч-
ните служби на Советот. 

Член 18 
Секретарот на Советот раководи со стручните 

и другите служби на Советот, ја усогласува нив-
ната работа и се грижи за унапредување на орга-
низацијата и методот на работа на овие служби. 

Секретарот на Советот донесува стручни упат-
ства со кои ги уредува постапувањето и начинот на 
работата на службите на Советот во: подготвува-
њето и организирањето на седниците на Советот и 
на неговите работни тела, подготвувањето на мате-
ријали за седниците на Советот и на работните те-
ла, спроведувањето на заклучоците на Советот и 
извршувањето на други работи за потребите на Со-
ветот и на неговите работни тела. 

Член 19 
Секретарот на Советот се грижи за координи-

рање на работата на службите на Советот со струч-
ните служби на Собранието и на Претседателството 
и за евиденцијата и постапувањето на службите на 
Советот со заклучоците на Собранието и на него-
вите тела и на Претседателството што се упатени 
до Советот. 

IV. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ 

1. Работни тела на Советот 

Член 20 
За разгледување на прашања од надлежноста 

на Советот, за давање мислења и за подготвување 
предлози за одделни прашања, Советот образува 
работни тела. 

Работните тела на Советот се образуваат како 
постојани или повремени. 

Член 21 
Постојани работни тела на Советот се одбори 

и комисии. 
Постојаните работни тела на Советот се обра-

зуваат и нивниот делокруг и начинот на нивната 
работа се утврдуваат со овој деловник, 

Советот може со посебна одлука да образува и 
други постојани работни тела и да го определи нив-
ниот делокруг. 

Со одлука на Советот може да се укинуваат 
постојаните работни тела образувани со овој делов-
ник и да се менуваат нивниот делокруг и задачи. 

Член 22 
За разгледување на определени прашања од 

својата надлежност, Советот може со одлука да 
образува повремени работни тела (комисии, работни 
групи и други). 

Со актот за образување на овие тела се опре-
делуваат нивните задачи, начинот на работа и 
составот. 

Во итни случаи, работни групи за извршување 
на определени задачи и за давање мислења и пред-
лози на Советот, може да образува претседателот 
на Советот, за што го известува Советот на првата 
наредна седница. 

а) О д б о р и 

Член 23 
Одборите ги разгледуваат материјалите упате-

ни до Советот од областа за која се образувани, му 
даваат на Советот мислења и предлози по тие мате-
ријали, му предлагаат разгледување на определени 
прашања, му поднесуваат предлози за утврдување 
на програмата за работа на Советот и мерки за 
нејзиното остварување и го разгледуваат спрове-
дувањето на заклучоците и насоките на Советот 
од областа за која се образувани. 

Член 24 
Одборите имаат претседател и најмалку четири 

членови. 
Претседателите на одборите се именуваат од ре-

дот на членовите на Советот, а членовите на одбо-
рите од редот на членовите на Советот и функцио-
нерите што раководат со другите републички орга-
ни на управата и со републичките организации. 

Во работата на соодветните одбори на Советот 
учествуваат со својство на член на одбор функцио-
нерите што раководат со републичките правосуд-
ни органи и претставници на републичките самоуп-
равни интересни заедници и на други самоуправни 
организации и заедници што вршат дејност на те-
риторијата на Републиката, определени со актот 
за именување на членовите на одборот, кога на 
дневен ред на седницата на одборот се прашања 
од областа во која делуваат тие органи, организа-
ции и заедници. 

Член 25 
Советот ги има следниве одбори: 
1. Одбор за стопанство 
2. Одбор за општествено-политички систем 
3. Одбор за образование, наука и култура 
4. Одбор за здравство и социјална политика 
5. Одбор за прашања на односите со странство 
6. Одбор за урбанизам и за заштита на чове-

ковата околина. 

Член 26 
Одборот за стопанство ги разгледува републич-

ките општествени планови и Републичкиот буџет 
и нивното остварување, како и прашањата во врс-
ка со: остварувањето на стопанскиот систем; утвр-
дувањето и остварувањето на тековната економ-
ска политика и на мерките за нејзиното спроведу-
вање; материјалната положба и развојот на сто-
панството и на другите области на здружениот 
труд; проширената репродукција, стекнувањето и 
распределбата на доходот и личните доходи; фи-
нансирањето на заедничките и општите општестве-
ни потреби; остварувањето^ на приходите и расхо-
дите на Републиката; пазарот и цените; кредитно-
монетарната политика; економските односи со 
странство; вработеноста и вработувањето; живот-
ниот стандард; заштитата на работата и стручното 
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усовршување на работниците во областа на стопан-
ството и други прашања од интерес за развитокот 
на овие области и по нив му дава мислења и пред-
лози на Извршниот совет. 

Член 27 
Одборот за општествено-политички систем ги 

разгледува прашањата од _ областа на внатрешните 
работи; народната одбрана; остварувањето и оп-
штествената заштита на самоуправните права и 
заштитата на општествената сопственост; правосуд-
ството (редовните судови, јавното обвинителство, 
јавното правобранителство, судиите за прекршоци и 
адвокатурата); информациите; остварувањето и 
заштитата на уставноста и законитоста; општестве-
ната самозаштита; изградувањето на правниот сис-
тем; остварувањето и заштитата на слободите, пра-
вата и должностите на човекот и граѓанинот; са-
моуправувањето на работните луѓе и граѓаните во 
општината и во месната заедница и дејствувањето 
на општинските органи; остварувањето на самоуп-
равувањето во организациите на здружениот труд и 
во самоуправните интересни заедници; положбата, 
организацијата, функционирањето, унапредувањето 
на работата и финансирањето на републичките ор-
гани на управата; самоуправувањето во органите 
на управата и стручното усовршување на работни-
ците во нив, како и други прашања од интерес за 
развитокот на овие области и по нив му дава мис-
лења и предлози на Извршниот совет. 

Член 28 
Одборот за образование, наука и култура ги 

разгледува прашањата во врска со: системот на 
воспитувањето и образованието, научните дејности, 
културата, физичката култура и техничката култу-
ра, општествено-економските односи, меѓународната 
соработка, организацијата и условите за работата и 
стручното усовршување на работниците во овие об-
ласти, како и други прашања од интерес за развито-
кот на овие области и по нив му дава мислења и 
предлози на Извршниот совет. 

Член 29 
Одборот за здравство и социјална политика ги 

разгледува прашањата во врска со: системот на 
здравствената, детската и социјалната заштита; 
здравственото, пензиското и инвалидското осигу-
рување; заштитата на воените инвалиди, борците, 
цивилните жртви од војната; организацијата и ус-
ловите за работа во овие области и стручното усо-
вршување на работниците во нив, како и други 
прашања од интерес за развитокот на овие области 
и по низ му дава мислења и предлози на Советот. 

Член 30 
Одборот за прашања на односите со странство 

ги разгледува прашањата во врска со: остварува-
њето на соработката со органи и организации на 
други држави и со меѓународни органи и организа-
ции; развивањето на политички односи и политич-
ките аспекти на економските, културните и други-
те односи со соседните земји како и со други држа-
ви и меѓународни органи и организации што се 
од значење за Социјалистичка Република Македо-
нија или за правата и интересите на нејзините ра-
ботни луѓе и граѓани, македонскиот народ и на-
родностите, организациите на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници; по-
ложбата и остварувањето на правата на деловите 
на македонскиот народ што живеат во другите 
земји како национално малцинство; положбата и 
активностите на иселениците од Социјалистичка 
Република Македонија во странство; утврдувањето 
и спроведувањето на надворешната политика на 
СФРЈ и на нејзините односи со други држави и 
со меѓународни органи и организации и другите 
иадворешно-политички настани и активности свр-
зани со прашањата што се однесуваат на Репуб-
ликата и по нив му дава мислења и предлози на 
Советот. 

Член 31 
Одборот за урбанизам и за заштита на човеко-

вата околина ги разгледува прашањата во врска 
со урбанизмот, станбените и комуналните работи; 
станбените односи; просторното и урбанистичкото 
планирање; уредувањето на просторот и на гра-
дежното земјиште; заштитата и унапредувањето на 
човековата околина; заштитата од загадување на 
воздухот и водите и спречувањето на штетната бу-
чава, како и други прашања од интерес за разви-
токот на овие области и по нив му дава мислења и 
предлози на Советот. 

б) К о м и с и и 

Член 32 
Комисиите имаат претседател и најмалку чети-

ри членови. 
Претседателите на комисиите се именуваат од 

редот на членовите на Советот, а членовите — од 
редот на членовите на Советот и другите функ-
ционери во Советот, републичките органи на упра-
вата и републичките организации. 

Член 33 
Советот ги има следниве комисии: 
1. Комисија за безбедност, народна одбрана и 

општествена самозаштита; 
2. Комисија за одбранбени подготовки; 
3. Комисија за кадровски и административни 

прашања. 
Член 34 

Комисијата за безбедност, народна одбрана и 
општествена самозаштита го разгледува спроведу-
вањето на утврдената политика во областа на без-
бедноста, народната одбрана и општествената само-
заштита и му предлага на Советот преземање на 
соодветни мерки во овие области и се грижи за 
координирање на работата на органите на упра-
вата, организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници по прашања-
та од овие области. 

Член 35 
Комисијата за одбранбени подготовки ги раз-

гледува прашањата во врска со организирањето и 
спроведувањето на подготовките од областа на на-
родната одбрана иа Советот, републичките органи 
на управата и републичките организации и по нив 
му дава мислења и предлози на Советот. 

Член 36 
Комисијата за кадровски и административни 

прашања ги разгледува прашањата од областа на 
кадровската политика од надлежност на Советот; 
му дава мислења на Советот односно поднесува 
предлози до Советот за именување, назначување 
или разрешување од должност на функционери и 
работници што ги именува односно назначува Сове-
тот или што се именуваат по претходно мислење, 
предлог или во согласност со Советот, поднесува 
предлози за именување и разрешување на членови 
на органите на управувањето на организациите што 
вршат дејност од посебен општествен интерес кои 
гл именува и разрешува Советот; се грижи за 
спроведување на заклучоците на Советот во врска 
со кадровската политика; подготвува предлози на 
решенија што Советот ги донесува во управна по-
стапка, предлози за доделување на илинденска! 
пензии и за примање на работа странски држав-
јани или на лица без државјанство во органите на 
управата; му дава мислења и предлози на Сове-
тот цо барањата за признавање старосна и семејна 
пензија според член 27 и 44 од Законот за пензис-
кото и инвалидското осигурување; подготвува пред-
лози на решенија за определување личен доход на 
функционерите што ги именува Советот; ги раз-
гледува прашањата во врска со имунитетните права 
на членовите на Советот, предлага доделување на 
одликувања на работниците и функционерите во 
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републичките органи на управата, републичките 
организации и стручните служби на Советот; ги 
разгледува прашањата за стручно усовршување 
на работниците во републичките органи на упра-
вата и републичките организации и врши други 
работи што ќе и бидат ставени во надлежност со 
одлука на Советот. 

Комисијата во остварувањето на задачите во 
областа на кадровската политика соработува со 
соодветните тела на општествено-политичките ор-
ганизации, Собранието, Претседателството и Сто-
панската комора на Македонија. 

2. Начин на работа на работните тела 

Член 37 
Работните тета на Советот работат на седница. 
Претседателот г а работното тело се грижи за 

организирањето и подготвувањето на седниците на 
работното тело, ги свикува седниците на телото, 
претседава на седниците, предлага дневен ред и се 
грижи за извршувањето на заклучоците на телото. 

Претседателот на работното тело ги свикува 
седниците на телото по своја иницијатива, врз 
основа за заклучок на телото или на Советот, по 
барање од претседателот на Советот, или по пред-
лог од друго работно тело на Советот, а може да 
свика седница и по предлог од член на телото. 

Ако претседателот на работното тело не при-
суствува на седницата на телото, на седницата прет-
седава член на телото што ќе го определи телото. 

На седницата на работното тело се води запис-
ник, а по заклучок на телото може да се водат и 
стенографски белешки. 

Член 38 
Работните тела меѓусебно соработуваат заради 

усогласување на работата и утврдување на пред-
лози и мислења што му ги поднесуваат на Со-
ветот. 

Работните тела можат да одржуваат заеднички 
седници заради разгледување на прашања од за -
еднички интерес. 

Заедничките седници на работните тела ги 
свикуваат договорно претседателите на тие тела. 

Работните тела што по повод разгледувањето на 
исто прашање имаат различни ставови, преземаат 
мерки за усогласување на ставовите до одржување 
на седницата на Советот. Иницијатива за усогласу-
вање на ставовите на телата поведуваат претседа-
телите на соодветните работни тела. 

Член 39 
Поканата за седницата на работното тело и ма-

теријалите за дневниот ред на седницата се дос-
тавуваат до членовите на телото и до Републич-
киот секретаријат за законодавство и организација. 

Во случај на спреченост или отсутност ка член 
на работното тело што раководи со републички 
орган на управата или со републичка организа-
ција, во работата на телото учествува неговиот за-
меник, потсекретар или помошник. 

За времето на одржувањето на седницата на 
работното тело и за предлогот на дневниот ред за 
седницата се известуваат предлагачите на мате-
ријалите што се разгледуваат на седницата и чле-
новите на Советот што не се членови на телото. 

Кога на дневен ред на седница на работно те-
ло се материјали од интерес за општествено-по-
литичките организации и за Стопанската комора на 
Македонија, поканата за седница се доставува до 
соодветните општествено-политички организации 
односно до Комората заради учество на нивни прет-
ставници во работата на телото при разгледување-
то на тие материјали. Со поканата до општествено-
политичките организации и до Комората се дос-
тавуваат и материјалите што се однесуваат на 
соодветните точки од дневниот ред. 

Претседателот на работното тело може, по пред-
лог од предлагачот на материјалот или по своја 
иницијатива, на седниците на работните тела да 
повика и претставници на заинтересираните орга-
ни, организации, заедници и здруженија, како и 
стручњаци, заради давање мислења по прашањата 
што се на дневен ред на седницата. 

Член 40 
Материјалите за седниците на работните тела се 

доставуваат најдоцна пет дена пред одржувањето 
на седницата на телото. 

Материјалите примени за седница на Советот, 
работните тела ги разгледуваат најдоцна три дена 
пред одржувањето на седницата на Советот. 

Овие рокови не се однесуваат на материјалите 
што се разгледуваат по итна постапка. 

Член 41 
Во работните тела може да се организираат 

консултативни и договорни состаноци со членови 
на телото и со други функционери што раководат 
со републички органи на управата и со републички 
организации, заради размена на мислења или усог-
ласување на ставовите по прашањата што се раз-
гледуваат на седници на телото и на Советот, како 
и по други прашања од делокругот на соодветните 
републички органи на управата и републички ор-
ганизации. 

Состаноците од претходниот став ги свикува 
претседателот на телото по своја иницијатива или 
по предлог од функционерот што раководи со ре-
публички орган на управата или со републичка ор-
ганизација во областите за кои е образувано ра-
ботното тело. 

Член 42 
Работните тела на Советот при разгледување-

то на предлози за донесување нацрти и предлози 
на закони и на други прописи и општи акти, ана-
лизи, извештаи, информации и други материјали 
(материјали) оценуваат дали тие се во согласност 
со Уставот, законите, Деловникот на Собранието и 
овој деловник; дали предложените решенија, зак-
лучоци и мерки се целисходни; дали е адекватен 
предлогот на заклучоците во материјалот чие доне-
сување му се предлага на Советот; ги усогласуваат 
оценките и ставовите на предлагачите и на другите 
заинтересирани органи и организации и водат смет-
ка дали материјалите се подготвени така што да 
можат да се разгледуваат и по нив да се одлучува 
на седницата на Советот односно дали ги содржат 
сите елементи потребни за одлучување. 

При оценката на целисходноста на предложе-
ните решенија и при усогласувањето на оценките 
и ставовите на предлагачот и на заинтересираните 
органи и организации, работните тела на Советот, 
по потреба, утврдуваат ставови во која насока 
треба да се врши изменување и усогласување во 
предложениот текст на материјалот. 

Член 43 
Работните тела можат да донесуваат заклучоци 

за доработка на материјалите и за дополнување 
на предлозите. 

Ако претставникот на предлагачот ги прифати 
предлозите на работното тело за изменување или 
дополнување на материјалот односно на предло-
зите на заклучоците што му се предложени на 
Советот, предлагачот е должен да постапи по пред-
лозите на работното тело во рокот што ќе се опре-
дели на седницата на телото. Преработениот мате-
ријал повторно го разгледува работното тело, до-
колку телото не заклучи да се упати непосредно на 
седница на Советот. 

Ако претставникот на предлагачот не ги при-
фати предлозите на работното тело, материјалот 
со ставот на предлагачот и со мислењето и заклу-
чоците на работното тело се доставува на седница 
на Советот. 

Стр. 626 — Вр. 24 
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Член 44 
За разгледувањето на материјалите, работните 

тела му поднесуваат писмени извештаи на Сове-
тот со свои мислења и предлози. 

Претседателот на работното тело, по завршува-
њето на претресот по одделен материјал, го фор-
мулира ставот на телото по материјалот и по пред-
ложените мерки и заклучоци во него, како и зазе-
мените ставови и предлози на заклучоците што ќе 
му бидат предложени на Советот за усвојување. 

Извештајот на работното тело содржи: конста-
тации и оценки на телото по материјалот и по 
мерките односно заклучоците предложени во него; 
предлог на заклучоци и мерки во облик и содр-
жина во кои треба да ги усвои Советот; предлог 
за определување на претставници и повереници по 
материјалите што се доставуваат до Собранието и 
евентуални други предлози. 

Ако претставникот на предлагачот не ги при-
фати заклучоците на телото за преработување на 
материјалот односно за изменување и дополнување 
на заклучоците и мерките предложени во него, во 
извештајот посебно се изнесуваат причините и 
аргументите врз кои се засновуваат ставовите на 
телото и на предлагачот. 

Ако во работното тело постојат издвоени мисле-
ња, ставови и предлози на одделни членови на те-
лото, тие се внесуваат во извештајот до Советот, 
ако тоа го побараат тие членови на телото. 

Извештајот на работното тело се доставува до 
членовите на Советот заедно со поканата за седни-
ца на Советот на која ќе се разгледуваат тие ма-
теријали, а најдоцна два дена пред одржувањето 
на седницата на Советот. 

АКО се работи за материјал што се разгледува 
по итна постапка и ако поради тоа работното тело 
немало можност да достави извештај во рокот од 
претходниот став, извештајот може да се достави 
до почетокот на седницата на Советот или работ-
ното тело може да го овласти претседателот или 
член на телото да поднесе устен извештај на сед-
ницата на Советот. 

Член 45 
За организирањето на стручните и администра-

тивните работи за потребите на работните тела се 
грижи секретарот на Советот. 

Стручните работи за потребите на работните 
тела ги вршат секретари на работните тела и дру-
ги стручни работници во службите на Советот. 

Секретарот на работното тело му помага на 
претседателот на телото во подготвувањето на сед-
ниците на телото и ЕО извршувањето на заклу-
чоците од неговите седници, ги врши стручните ра-
боти односно го организира вршењето на админи-
стративно-техничките работи за потребите на тело-
то и врши други работи што ќе му ги довери прет-
седателот на телото. 

Член 46 
Во поглед на подготвувањето и свикувањето на 

седниците, утврдувањето на дневниот ред, работата 
на седниците на работните тела и на нивните за-
еднички седници и записниците од нивните седни-
ци, сходно се применуваат одредбите на овој де-
ловник што се однесуваат на седниците на Сове-
тот односно на записниците од неговите седници. 

N V. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ 

1. Подготвување на материјали за седниците на 
Советот 

Член 47 
Материјалите за разгледување на седниците на 

Советот се подготвуваат и се доставуваат до Со-
ветот на начинот определен со овој деловник. 

Предлог за разгледување на материјал па сед-
ница на Советот поднесуваат републичките органи 
на управата, републичките организации, работните 

тела на Советот, членовите и секретарот на Сове-
тот и самостојните стручни служби во Советот 
(предлагачи). 

Предлог за ставање на одделно прашање на 
дневен ред на седница на Советот може да подне-
сат Собранието на Град Скопје, собрание на општи-
на и нивните извршни органи, Заедницата на оп-
штините и градовите на Македонија, општествено-
политичка организација, Стопанската комора на 
Македонија и собрание на републичка самоуправна 
интересна заедница. 

Иницијатива за разгледување на одделно пра-
шање на седница на Советот може да поднесе оп-
штествена организација, организација на здруже-
ниот труд, друга самоуправна организација однос-
но заедница и здружение на граѓаните. 

Материјалите што на Советот му ги доставуваат 
органите, организациите и заедниците од став 3 и 
4 на овој член се упатуваат на мислење на над-
лежниот републички орган на управата. 

Материјалите за разгледување на седница на 
Советот ги изготвуваат предлагачите. Предлагачи-
те можат изготвувањето на материјалот да го дове-
рат на соодветна научна, стручна или друга орга-
низација, на одделни научни и стручни работници, 
на стручните служби на Советот или на работна 
група односно комисија образувана за таа цел. 

Член 48 
Материјалите за разгледување на седниците на 

Советот предлагачите ги доставуваат до Советот во 
потребен број примероци, во облик на: предлог за 
донесување на закон, нацрт на закон, предлог на 
закон, на друг пропис или општ односно поедине-
чен акт, анализа, извештај, информација или друг 
материј ал • односно предлог. 

Члел: 49 
Предлог за донесување закон, нацрт на закон и 

предлог на закон, на друг пропис или општ акт, 
што Советот во рамките на своите овластувања 
го поднесува до Собранието, предлагачите од член 
46, став 2 од овој деловник го подготвуваат во сог-
ласност со одредбите на Деловникот на Собранието. 

Предлозите на прописите што ги донесува Со-
ветот, предлагачите ги поднесуваат до Советот во 
облик во кој се донесуваат. Предлагачот е дол-
жен кон предлогот на прописот да поднесе и образ-
ложение, кое особено ги содржи: причините поради 
кои се предлага донесување на прописот, уставниот 
односно законскиот основ за неговото донесување, 
средствата потребни за неговото спроведување и 
изворите од кои ќе бидат обезбедени, како и дру-
ги околности од значење за прашањата што се 
предлага да се уредат со прописот. 

Член 50 
Кога надлежните собори на Собранието ќе го 

усвојат предлогот на Советот за донесување за-
кон и ќе заклучат Советот да му поднесе на Соб-
ранието нацрт односно предлог на закон, нацртот 
односно предлогот на закон ќе го изготви репуб-
личкиот орган на управата односно републичката 
организација во чиј делокруг се прашањата што 
се уредуваат со нацртот односно со предлогот на 
законот, ако Советот не одлучи поинаку. 

Ако со законот се уредуваат посложени праша-
ња, Советот може да определи и други органи што 
ќе учествуваат во изработката на нацртот односно 
на предлогот на законот. 

Член 51 
Во анализите, врз основа на детални изучувања 

и следења на движењата на појавите и проблемите 
во одделни области или на одделни прашања од 
определена област за определен временски период, 
покомплексно се излага проблематиката, се оце-
нува постојната состојба и се укажува на после-
диците од таа состојба. Анализите содржат предло-
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зи на заклучоци за преземање на потребни мерки 
или за донесување на соодветен акт. 

Член 52 
Во извештаите периодично и систематски се 

прикажуваат работата и резултатите постигнати во 
одделните области во спроведувањето на политика-
та и во извршувањето на законите, другите пропи-
си и општи акти, заклучоците и другите мерки до-
несени од Собранието и од Советот или се излага 
конкретната ситуација за определени прашања и 
се дава оценка на постигнатите резултати. Извеш-
таите содржат и предлози на заклучоци. 

Член 53 . 
Со информациите се известува Советот за сос-

тојбата и појавите во одделни области и дејности 
или се изнесуваат определени прашана заради за-
познавање со состојбата и се дава оценка на утвр-
дената положба и на појавите. Информациите се 
кратки, прегледни и содржат податоци што овозмо-
жуваат увид и оценки за определени прашања. 

Информациите, по правило, не се разгледуваат 
на седница на Советот. 

Информациите за актуелните прашања за кои 
е неопходно Советот да заземе став односно да 
преземе соодветни мерки, содржат и предлог на 
заклучоци и овие информации се разгледуваат на 
седници на Советот. 

Член 54 
Заклучоците по материјалите што му се пред-

лагаат на Советот се изготвуваат во облик и содр-
жина во кои треба да ги усвои Советот и содржат 
предлог на конкретни мерки, работни задачи и за-
должувања на органите и организациите, рокови и 
упатства за нивното извршување. * 

Член 55 
Материјалите за разгледување на седница на 

Советот, освен предлозите за донесување, нацртите 
и предлозите на закони и на други прописи и 
општи акти, можат да имаат најмногу до 15 стра-
ници. 

Предлагачот е должен кон посложените и поо-
бемните предлози за донесување закони, нацрти на 
закони и предлози на закони и на други прописи и 
општи акти да достави и преглед на основните ре-
шенија по кои Советот треба да заземе став. 

Кон материјалите што Советот му ги упатува 
на Собранието предлагачот едновремено доставува 
резиме, што за потребите на делегатите во Собра-
нието и на делегациите на основните самоуправни 
организации и заедници се објавува во „Делегат-
скиот информатор на Собранието на СРИ". 

Материјалот содржи податоци за предлагачот и 
другите учесници во неговата изработка односно за 
обработувачот, за имињата на учесниците во изра-
ботката, за органите, организациите и лицата што 
се консултирани по тој материјал и забелешка 
дали материјалот е изработен според програмата за 
работа на Советот односно на Собранието, според 
посебен заклучок на Собранието односно на Сове-
тот или по иницијатива на предлагачот, како и во 
кој рок била предвидена неговата изработка. 

2. Соработка на републичките органи и организации 
во изработката на материјалите 

Член 56 
Предлагачите соработуваат меѓусебно и со дру-

гите заинтересирани републички органи и органи-
зации, како и со Собранието на Град Скопје и со-
бранијата на општините и нивните извршни орга-
ни, Заедницата на општините и градовите на Ма-
кедонија, со соодветните органи на општествено-
политичките организации, самоуправните интерес-
ни заедници, организациите на здружениот труд, 
Стопанската комора на Македонија, другите асоци-

јации на здружениот труд и здруженијата на гра-
ѓаните. 

Во остварувањето на оваа соработка предлага-
чите организираат консултации, размена на ин-
формации и искуства, образуваат заеднички работ-
ни групи, прибавуваат мислења и слично. 

Член 57 
Републичките органи на управата и републич-

ките организации материјалите што му ги доста-
вуваат на Советот за разгледување, утврдување 
односно донесување, претходно им ги доставуваат 
на мислење на заинтересираните органи и органи-
зации, и тоа: 

— материјалите што се однесуваат на распо-
лагањето со општествени средства и на финансис-
кото работење или со кои се утврдуваат финан-
сиско-материјални обврски на Републиката, општи-
ните, самоуправните интересни заедници, органи-
зациите на здружениот труд и граѓаните и пропи-
сите што содржат финансиски одредби — на Ре-
публичкиот секретаријат за финансии; 

— материјалите со кои се пропишуваат кри-
вични дела, стопански престапи и прекршоци — 
на Републичкиот секретаријат за правосудство; 

— материјалите од интерес за народната одбра-
на — на Републичкиот секретаријат за народна 
одбрана; 

— нацртите на општествените планови, на ре-
золуциите и на Републичкиот буџет — на сите ре-
публички органи на управата и на републичките 
организации, собранијата на општините, општестве-
но-политичките организации и Стопанската комора 
на Македонија; 

— материјалите од областа на економските од-
носи со странство — на Републичкиот секретаријат 
за економски односи со странство; 

— материјалите што содржат одредби за учест-
во на претставници на општествената заедница во 
управувањето со организациите на здружениот труд 
или посебни услови и начинот за именување и раз-
решување на работоводниот орган — на Републич-
киот секретаријат за труд; 

— материјалите со елемент на иностраност — 
на Секретаријатот за односи со странство во Из-
вршниот совет; 

— материјалите во кои се обработуваат односно 
се уредуваат прашања од областа на кадровската 
политика — на Секретаријатот за кадровски пра-
шања во Извршниот совет; 

— предлозите за донесување на закони, нацр-
тите и предлозите на законите и други прописи и 
општи акти, како и нацртите и предлозите на оп-
штествени договори — на Републичкиот секретари-
јат за законодавство и организација. 

Материјалите по кои не е прибавено мислење 
во смисла на претходниот став нема да се разгле-
дуваат на седница на работните тела и на Сове-
тот. 

По исклучок, материјалите од став 1 на овој 
член можат да се достават до Советот и без пред-
видените мислења, ако се работи за прашање што 
не трпи одлагање. Во тој случај предлагачот ќе го 
извести Советот за причините поради кои не ги 
прибавил мислењата. 

Советот претходно одлучува дали ќе ги разгле-
да материјалите од претходниот став без мислењата 
на органите и организациите од став 1 на овој 
член. 

Член 58 
Нацртот односно предлогот на закон или друг 

материјал изработен од страна на посебна комиси-
ја, научна или стручна институција или од оддел-
ни стручни или научни работници, Советот го упа-
тува на мислење на надлежниот републички орган 
на управата. 

За предлог за донесување закон, нацрт на за-
кон и предлог на закон или на друг општ акт или 
материјал што на Советот му го доставува на мис-
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лење Собранието, секретарот на Советот, пред одр-
жувањето на седниците на работните тела на Со-
ветот односно на седницата на Советот, обезбеду-
ва мислење на соодветните републички органи на 
управата, републичките организации и стручните 
служби на Советот. 

Член 59 
Републичките органи на управата и републич-

ките организации се должни своите мислења да ги 
доставуваат писмено до предлагачот, по правило, 
во рок од 10 дена од денот на приемот на матери-
јалот односно на предлогот. 

Органите и организациите од претходниот став 
се должни да дадат мислење до предлагачот од-
носно до Советот и во пократок рок, кога се во 
прашање материјали за кои треба итно да се зазе-
ме став или да се донесе одлука* 

Предлагачот ги доставува до Советот мислења-
та од став 1 на овој член, го известува Советот за 
начелните и поважните прашања по кои се иска-
жани различни мислења од консултираните органи 
и организации, како и го изнесува својот став по 
тие мислења. 

Ако донесувањето на прописот го предлагаат 
два или повеќе републички органи на управата 
односно републички организации тие, пред доставу-
вањето на предлогот до Советот, ги усогласуваат 
своите ставови. \ к о овие органи односно организа-
ции не постигнат согласност, го известуваат за тоа 
Советот и предлагаат алтернативни решенија. 

3. Доставување на материјалите 

Член 60 
Материјалите за седниците на Советот предла-

гачите ги доставуваат преку секретарот на Сове-
тот, а во пропратното писмо означуваат дали ма-
теријалот се доставува за разгледување на седни-
ца на Советот или за информирање на членовите 
на Советот и дали по него се извршени консулта-
ции и со кои органи и организации. 

Пропратното писмо, со кое републичките орга-
ни на управата, републичките организации и само-
стојните стручни служби во Советот доставуваат 
до Советот за разгледување на седница материјали 
или мислења, го потпишува старешината на орга-
нот, а кога е тој отсутен или спречен — неговиот 
заменик, потсекретар односно помошник. 

Член 61 
На материјалите од доверлива природа предла-

гачот со посебна видна ознака го означува сте-
пенот на доверливоста. 

Материјалите од претходниот став на овој член 
се доставуваат до Советот на начин и според пос-
тапка утврдени со прописите за спроведување на 
мерките за безбедност и за заштита на тајноста. 

За строго доверливите материјали и за матери-
јалите што претставуваат државна тајна, во Со-
ветот се води посебна евиденција и тие се користат 
и со нив се постапува" во согласност со посебно 
упатство на секретарот на Советот. 

Член 62 
Материјалите што се однесуваат на системски 

или на други поважни прашања, предлагачите ги 
доставуваат до Советот најдоцна 15 дена, а другите 
материјали најдоцна осум дена пред денот на одр-
жувањето на седницата на Советот на која треба 
да се разгледуваат. 

По исклучок, предлагачите можат да бараат 
одделни прашања да се стават на дневен ред на 
седницата и по нејзиното свикување, ако според 
својот карактер не трпат одлагање. Во тој случај 
предлагачот е должен материјалот со посебно об-
разложение да го достави до Советот најдоцна 3 
дена пред денот на одржувањето на седницата, 

Член 63 
Во случаите кога за седница на Советот се 

предлагаат материјали во чие претресување, по 
мислење на предлагачот, треба да учествуваат и 
претставници на други органи и организации, при 
доставувањето на материјалот треба да ги означи 
тие органи односно организации. 

Член 64 
Нацртите и предлозите на закони и на други 

прописи и општи акти што му се доставуваат на 
Советот за утврдување, а се однесуваат на полож-
бата на општините, конкретизацијата на нивните 
уставни права и должности и на други прашања 
од посебен интерес за општините, Советот им ги 
доставува на мислење на собранијата на општините 
односно на нивните извршни органи. 

Член 65 
Секретарот на Советот материјалите доставени 

за седница на Советот, што се подготвени во сог-
ласност со одредбите на овој деловник, веднаш им 
ги доставува за разгледување на работните тела на 
Советот. 

За материјалите што не се подготвени според 
одредбите на овој деловник, секретарот на Советот 
ќе му укаже за тоа на предлагачот. 

Доколку предлагачот на материјалот не е сог-
ласен со забелешките на секретарот на Советот во 
смисла на претходниот став, секретарот е должен 
материјалот со забелешките да го достави до ра -
ботните тела на Советот и за тоа ќе го извести 
претседателот на Советот. 

4. Свикување на седниците и утврдување на 
дневниот ред 

Член бб 
Седниците на Советот ги свикува претседате-

лот на Советот по своја иницијатива, врз основа на 
заклучок на Советот, по предлог од работно тело 
или од најмалку пет членови на Советот и во слу-
чаите предвидени со Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија или со закон. 

Член 67 
Предлогот на дневниот ред за седниците на 

Советот го утврдува претседателот на Советот. 
Претседателот на Советот ќе го одложи изне-

сувањето на определен материјал на седница на 
Советот ако утврди дека не е изготвен во соглас-
ност со овој деловник, дека по него не се извршени 
потребни консултации со заинтересираните репуб-
лички органи на управата и републички организа-
ции или со други заинтересирани органи и орга-
низации, дека не се исполнети другите услови 
неопходни за одлучување или дека за тоа постојат 
други оправдани причини. 

Секретарот на Советот го известува предлага-
чот за причините поради кои се одлага изнесува-
њето на материјалот од претходниот став на сед-
ница на Советот. 

Ако предлагачот и покрај тоа бара прашањето 
да се стави на дневен ред на седница на Советот, 
за таквото барање одлучува Советот на седницата. 

Ако се работи за материјал за чија содржина и 
заклучоци претходно е постигната согласност со 
надлежните и заинтересираните органи и организа-
ции или за материјал што според својата природа 
не бара претходно разгледување од работните тела 
на Советот или е од таква природа што налага 
итно разгледување, претседателот на Советот може 
таквиот материјал да го внесе во предлогот на 
дневниот ред за седница на Советот и без прет-
ходно разгледување од работните тела на Советот. 

Член 68 
За денот, местото и времето на одржувањето на 

седницата на Советот, секретарот на Советот писме-
но ги известува членовите на Советот и претседа-
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телите на комитетите. Кон известувањето за одр-
жување на седница на Советот, на членовите на 
Советот и на претседателите на комитетите им се 
доставуваат предлогот на дневниот ред и матери-
јалите предложени за дневниот ред на седницата 
на Советот. 

По исклучок, во случај на итност, седницата на 
Советот може да се свика усно, без означување на 
предлогот на дневниот ред и без доставување на 
материјали. 

Член 69 
Покана за седницата на Советот заради учест-

во во работата на Советот при разгледувањето на 
определен материјал им се доставува и на другите 
функционери што раководат со републичките орга-
ни на управата и со републичките организации кои 
не се членови на Советот, на секретарите на сек-
ретаријатите во Советот, како и на секретарите на 
републичките самоуправни интересни заедници, ко-
га на дневен ред на седницата на Советот се ма-
теријали што се однесуваат на прашања од облас-
та што спаѓа во делокругот на соодветниот репуб-
лички орган на управата, републичка организација 
или секретаријат со кој раководат односно на 
соодветната републичка самоуправна интересна за-
едница. Со поканата на тие функционери им се 
доставуваат и материјалите што се однесуваат на 
соодветната точка од дневниот ред. 

Функционерите од претходниот став присуству-
ваат на седницата на Советот само за времето на 
разгледувањето на материјалот за кој им е доста-
вена поканата заради учество во работата на Со-
ветот. 

Републичките секретари и функционерите од 
став 1 на овој член можат во оправдани случаи да 
бараат на седницата на Советот да присуствуваат 
и нивни соработници (функционери и стручни ра-
ботници) и тоа само за времето на разгледувањето 
на определено прашање од дневниот ред, Секрета-
рот на Советот, во договор со републичките секре-
тари и другите функционери од став 1 на овој член, 
го одобрува присуството на таквите лица на седни-
ца на Советот и го определува времето на нивното 
доаѓање на седницата, за што претходно го запоз-
нава претседателот на Советот. 

Кога тоа ќе го одобри секретарот на Советот, 
на седница на Советот присуствуваат и одделни 
функционери и работници во стручните служби на 
Советот што вршат определени задачи во врска со 
работата на седницата на Советот. 

Член 70 
Претседателот на Советот може да повика на 

седница на Советот претставници на општестве-
но-политичките организации и на Стопанската ко-
мора на Македонија. 

Претседателот на Советот може, по потреба, да 
повика на седница на Советот и претставници на 
Град Скопје, општините, организациите на здру-
жениот труд, општествените организации и здруже-
нијата на граѓаните заради изнесување мислења по 
определени прашања. 

Кон поканата за седницата на претставниците 
од став 1 и 2 на овој член им се доставуваат и 
соодветните материјали. 

Член 71 
Предлогот на дневниот ред и материјалите за 

седницата на Советот им се доставуваат за запоз-
навање на одделни функционери во органите на 
Републиката и во општествено-политичките органи-
зации што ќе ги определи Советот. 

Член 72 * 
Поканата за седницата на Советот со предло-

гот на дневниот ред и материјалите се доставуваат 
најдоцна пет дена пред денот определен за одржу-
вање на седницата. 

Член 73 
Членовите на Советот и претседателите на ко-

митетите можат пред седницата на Советот да 
предложат изменување и дополнување на нацрт 
односно на предлог на закон, на друг пропис или 
општ акт што е внесен во дневниот ред на седни-
цата. Овие предлози се формулираат писмено и се 
доставуваат до секретарот на Советот и до пред-
лагачот пред почетокот на седницата на Советот. 

Член на Советот односно претседател на коми-
тет што е спречен да присуствува на седницата на 
Советот може своето мислење и предлозите по ма-
теријалите што се па дневен ред на седницата да 
ги достави до секретарот на Советот писмено пред 
почетокот на седницата. 

Правата од став 1 и 2 на овој член ги имаат и 
функционерите од став 1 на член 69 од овој де-
ловник во поглед на материјалите за кои им се 
доставува покана заради учество во работата на 
Советот. 

5. Работа и одлучување на седниците на Советот 

Член 74 
На седниците на Советот претседава претседа-

телот на Советот. 
Кога претседателот на Советот е отсутен, на 

седницата претседава еден од потпретседателите 
на Советот. 

Член 75 
По отворањето на седницата се пристапува кон 

усвојување на записникот од претходната седница 
на Советот. 

Членовите на Советот имаат право да ставаат 
забелешки на записникот. 

Функционерите што раководат со републичките 
органи на управата, со републичките организации 
и со самостојните стручни служби во Советот, кои 
по покана присуствувале на седницата на Советот, 
забелешките на записникот ги доставуваат писме-
но до секретарот на Советот пред одржувањето на 
седницата на која се усвојува записникот. 

Советот при усвојувањето на записникот одлу-
чува за забелешките што се ставени на запис-
никот. 

Записникот го потпишуваат претседателот од-
носно потпретседателот на Советот што претседа-
вал на седницата и секретарот на Советот. 

Член 76 
По усвојувањето на записникот од претходната 

седница, Советот, по предлог од претседателот на 
Советот, го утврдува дневниот ред на седницата. 

Ако на седницата на Советот не присуствува 
предлагачот на материјалот, материјалот се сим-
нува од дневниот ред, но Советот може да одлучи 
материјалот да се претресе и во отсуство на пред-
лагачот. 

Член 77 
Во итни случаи, член на Советот, секретарот 

на Советот и друг функционер што раководи со 
републички орган на управата, со републичка ор-
ганизација или со самостојна стручна служба на 
Советот може при утврдувањето на дневниот ред 
да предложи во дневниот ред на седницата да се 
внесе материјалот што не бил предложен за раз-
гледување (итна постапка). 

По итна постапка може да се стави на дневен 
ред на седницата на Советот и да се разгледува 
само материјал за чие итно решавање постои ф а к -
тичка и неодложна потреба, а чие одлагање би мо-
жело да има штетни последици за општествената 
заедница. 

За предлогот определено прашање да се раз-
гледа по итна постапка одлучува Советот. 

Член 78 
Советот работи врз основа на утврдениот дне-

вен ред. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 24 — Стр. 631 

За секоја точка од дневниот ред се отвора 
претрес. 

На почетокот на претресот претставникот на 
предлагачот, по - барање од претседателот на Со-
ветот, дава кратко усно образложение по мате-
ријалот. 

Член 79 
Советот може да одлучи за начелните и за 

други општи прашања да се води начелен прет-
рес. Начелниот претрес може да заврши со утврду-
вање став на Советот. 

Предлог за донесување на закон, нацрт на за-
кон и предлог на закон односно на друг пропис 
или општ акт, по правило, претходно се претресува 
во начело, а потоа и во поединости. 

Советот може да го ограничи времето на изла-
гањето по одделни материјали. 

Член 80 
Право да учествуваат во претресувањето и во 

одлучувањето за прашањата што се на дневен ред 
на седницата имаат членови на Советот. 

Претседателите на комитетите имаат право да 
учествуваат во претресувањето и во одлучување-
то на седницата на Советот по прашањата од делок-
ругот на соодветниот комитет, како и по прашањата 
што се однесуваат на општествениот план на Ре-
публиката и на Републичкиот буџет. 

Право да учествува во претресот, во случај на 
отсутност на член на Советот што раководи со ре-
публички орган на управата или со републичка 
организација, има неговиот заменик, потсекретар 
односно помошник што присуствува на седницата. 

Функционерите од член 69, став 1 на овој де-
ловник односно во случај на нивна спреченост — 
нивните заменици или помошници, имаат право да 
учествуваат во претресот по прашањата од дело-
кругот на органот со кој раководат. 

Старешините што раководат со другите самос-
тојни стручни служби во Советот и други функ-
ционери во Советот можат да учествуваат во прет-
ресот по материјалите што тие ги поднеле. 

Функционерите од ставовите 2 до 5 на овој 
член можат, по одобрување од претседателот на Со-
ветот, да учествуваат во претресот и по другите 
прашања од дневниот ред на седницата на Со-
ветот. 

Во претресот можат да учествуваат и претстав-
ниците на другите органи и организации што при-
суствуваат на седницата на Советот по прашањата 
за кои се поканети на седницата. 

Член 81 
Членовите на Советот, како и функционерите 

кои раководат со републичките органи на управата 
и со републичките организации што учествуваат 
во работата на седницата на Советот можат за 
време на претресувањето на материјалите на сед-
ницата на Советот писмено или усно да предлагаат 
изменувања и дополнувања во нив. 

Претседателот на Советот може да бара членот 
на Советот односно функционерот од претходниот 
став писмено да ги формулира измените и допол-
нувањата што усно ги предложил на седницата. 

За предлозите за изменување и дополнување 
на предлог за донесување закон, нацрт на закон и 
предлог на закон односно на друг пропис или 
општ акт се изјаснува претставникот на предла-
гачот. 

Ало претставникот на предлагачот ги прифа-
ти предложените намени и дополнувања, тие ста-
нуваат составен дел на предлогот од претходниот 
став. 

За предлог за изменување и дополнување со 
кој не се согласи предлагачот, Советот одлучува 
посебно. 

Член 82 
Ако предложените изменувања и дополнувања 

во предлог за донесување, нацрт или предлог на 
закон, на друг пропис или општ акт поднесени во 

претресот повлекуваат материјални издатоци, ре-
публичкиот секретар за финансии може да пред-
ложи да се одложи претресот на тоа прашање. 

Републичкиот секретар за законодавство и ор-
ганизација е должен да го предупреди Советот за 
несогласноста на предложените изменувања и до-
полнувања во предлог за донесување, нацрт или 
предлог на закон, на друг пропис или општ акт 
со уставот или со закон и за правните последици 
што од тоа можат да произлезат, како и да пред-
ложи натамошна постапка по тој предлог односно 
да бара да се одложи нивното разгледување заради 
дополнително проучување. 

Член 83 
По завршувањето на претресот по секое пра-

шање за кое е расправано на седницата, Советот 
врз основа на предлозите содржани во материјалот 
и во извештаите на работните тела и предлозите 
усвоени на седницата, донесува заклучоци. 

Заклучоците од претходниот став ги формулира 
претседателот на Советот, а ги утврдува Советот. 

Советот може заради формулирање на заклу-
чоци да образува група од членови на Советот и 
функционери што раководат со други републички 
органи на управата и со републички организации 
или да определи тоа да го сторат едно или повеќе 
работни тела на Советот во согласност со начелните 
ставови утврдени од Советот. 

Заклучоците од претходниот став ги утврдува 
Советот на првата наредна седница. 

Член 84 
Заклучоците на Советот ги извршуваат ,во рам-

ките на својот делокруг, републичките органи на 
управата и републичките организации. 

Извршувањето на одделни заклучоци Советот 
може да го довери на свое работно тело, на член 
на Советот, на секретарот или на стручна служба 
на Советот. 

Советот може да го определи и начинот на из-
вршување на своите заклучоци. 

Член 85 
Советот одлучува на седниците со мнозинство 

гласови на присутните членови. 
Гласањето е јавно. 
Резултатите од гласањето ги утврдува претсе-

дателот на Советот. 

6. Постапка за поднесување оставка и за поста-
вување прашања на доверба 

Член 86 
Ако Советот, согласно Уставот "на СРМ, зако-

нот и Деловникот на Собранието, одлучи да под-
несе колективна оставка или да постави прашање 
па доверба, оставката односно прашањето на до-
верба, во име на Советот, го поднесува претседате-
лот на Советот. 

Текстот на колективната оставка односно текс-
тот на прашањето на доверба го утврдува Советот 
на седница. 

Член 87 
Ако собор на Собранието постави прашање на 

доверба на Советот или ако во собор на Собрание-
то се покрене интерпелација за претресување на 
определено прашање од општо политичко значење 
во врска со работата на Советот, ставот на Сове-
тот по прашањето на доверба односно по интерпе-
лацијата го утврдува Советот на седница. 

За ставот на Советот по прашањето на доверба 
односно по интерпелацијата од претходниот став, 
Собранието го известува претседателот на Советот 
или член на Советот што за тоа ќе го овласти Со-
ветот. 

Член 88 
АКО соборите на Собранието по повод поднесу-

вањето на колективна оставка на Советот, поставу-
вањето на прашале на доверба на Согетот или 
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покренување^ на интерпелација во врска со ра-
ботата на Советот отворат претрес, Советот ќе 
определи свои претставници кои на седниците на 
соборите на Собранието, од името на Советот, ќе 
даваат потребни известувања и објаснувања. 

7. Постапка за именување и разрешување на 
функционери 

Член 89 
Именувањето и разрешувањето од должност на 

функционери во републичките органи на управата, 
во републичките организации, во Советот и во 
стручните служби на Советот, како и именување-
то и разрешувањето на членови на колегијални 
тела од надлежност на Советот, го врши Советот. 

Член 90 
Предлог за именување функционери што рако-

водат со републички органи на управата и со ре-
публички организации, функционери што раково-
дат со самостојни стручни служби на Советот и 
на Други функционери во Советот поднесува прет-
седателот на Советот, а предлог за именување на 
функционери во стручните и другите служби на 
Советот — секретарот на Советот. 

Предлог за именување функционери во репуб-
личките органи на управата, во републичките орга-
низации и во самостојните стручни служби на Со-
ветот поднесува функционерот што раководи со ре-
публичкиот орган на управата, со републичката 
организација односно со самостојната стручна 
служба на Советот. 

Член 91 
Предлозите за именување односно за разрешу-

вање на функционери се поднесуваат писмено до 
Советот. 

Комисијата за кадровски и административни 
прашања на Советот ги разгледува предлозите за 
именување односно разрешување на функционери, 
врши консултација по овие предлози со заинтере-
сираните органи и организации и на Советот му 
доставува извештај со мислење односно со образло-
жен предлог. • 

8. Записник и стенографски белешки 

, Член 92 
За работата на седницата на Советот се; води 

записник^ 
Записникот го содржи дневниот ред на седни-

цата, името на претседавачот на седницата, имиња-
та на присутните и-отсутните членови на Советот, 
имињата на функционерите што по покана при-
суствуваат на седницата и заклучоците донесени по 
одделните точки од дневниот ред. 

Секој ч л е н к а Советот, претседател на комитет 
и друг функционер од член 69, став 1 од овој де-
ловник што присуствувал на седницата има право 
да бара неговите изјави и предлози да се внесат 
во записникот. 

Заклучоците на Советот по прашањата од де-
локругот на одделни републички органи на упра-
вата односно републички организации се доставу-
ваат до функционерите што раководат со органот 
односно организацијата веднаш по усвојувањето на 
записникот од седницата на Советот. 

Записниците од седниците на Советот се сме-
таат за материјали од доверлив карактер. 

Записниците од седниците на Советот на кои 
се разгледувани материјали од строго доверлив ка-
рактер или материјали што претставуваат држав-
на тајна и заклучоците на Советот по нив имаат 
ист вид и степен на тајност како и материјалите 
што се разгледувани на тие седници, ако Советот 
за одделни случаи не одлучи поинаку. 

За водењето па записникот се грижи секрета-
рот на Советот. 

Член 93 
За седницата на Советот се водат стенограф-

ски белешки и се врши магнетофонско снимање. 
Стенографските белешки и магнетофонските 

ленти од седниците на Советот се сметаат за стро-
го доверливи материјали, доколку Советот за од-
делни случаи не одлучи поинаку. 

Стенографските белешки и магнетофонските 
ленти од седниците на Советот на кои се разгле-
дувани матери ј а ли од строго доверлив карактер или 
материјали што претставуваат државна тајна имаат 
ист вид и степен на тајност како и материјалите 
што се разгледувани на тие седници, ако Советот 
за одделни случаи не одлучи поинаку. 

Стенографските белешки и магнетофонските 
ленти можат да се користат во согласност со зак-
лучоците на Советот. 

За чувањето на стенографските белешки и на 
магнетофонските ленти се грижи секретарот на 
Советот. 

Магнетофонските ленти се чуваат најмалку 30 
дена од денот на одржувањето на седницата, а по 
заклучок на Советот одделни ленти може да се 
чуваат трајно. 

Секој член на Советот или функционер кој 
присуствувал на седницата на Советот може да ги 
побара на увид стенографските белешки и во де-
лот од неговото излагање да изврши стилски и 
јазични исправки, при што не може да ја менува 
содржината на своето излагање. 

Заради отстранување на евентуална неусогласе-
ност меѓу стенографските белешки и излагањето, 
функционерот од претходниот став може да ја ко-
ристи магнетофонската лента на која е снимено 
неговото излагање. 

V;. ПРОГРАМИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ НА 
РАБОТАТА НА СОВЕТОТ 

Член 94 , • • 
Советот со програмата за својата работа ги 

утврдува прашањата и задачите од сите области 
на општествено-економскиот и политичкиот живот 
чие разгледување е од значење за остварувањето 
на функциите на Советот. 

Советот ја утврдува програмата за работа врз 
основа на предлозите од работните тела на Сове-
тот, од републичките органи на управата и репуб-
личките организации. 

Програмата за работа на Советот се донесува за 
к а л е н д а р с к а година. _ 

Советот може да утврди и посебна програма за 
работа за одделни области и по одделни поважни 
прашања од својата надлежност. 

Со програмата за работа може да се утврдат и 
одделни фази во обработката на позначајните пра-
шања што бараат подолгорочно проучување. 

Член 95 
Основа за програмирање на работата на Сове-

тот претставуваат: политиката утврдена со оп-
штествениот план на Републиката, со годишните 
резолуции за основите на економскиот и социјал-
ниот развој на Републиката, со законите, другите 
прописи и општи акти на Собранието, со основните 
документи на општествено-политичките организа-
ции, како и другите задачи и работи што произ-
легуваат од функцијата на Советот. 

Програмата за работа на Советот се усогласува 
со основната програма за работа на Собранието и 
со програмите за работа на неговите собори, а се 
донесува по усвојувањето на тие програми. 

Член 96 
Врз основа на примените предлози, секретарот 

на Советот го организира изготвувањето на текстот 
на нацртот на програмата и го доставува до ра-
ботните тела на Советот и до републичките органи 
на управата и републичките организации. 
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Член 97 
Нацртот на програмата за работа на Советот се 

доставува на мислење до Собранието, Претседател-
ството, републичките раководства на општестве-
но-политичките организации, Стопанската комора 
на Македонија, Заедницата на општините и градо-
вите на Македонија и републичките самоуправни 
интересни заедници. 

Советот при утврдувањето на програмата ги зе-
ма предвид мислењата и предлозите на органите, 
организациите и заедниците од претходниот став. 

Член 98 
Програмата за работа на Советот содржи: назив 

на материјалот, предлагачот и органот или орга-
низацијата што ќе изврши стручна обработка на 
материјалот (носител на работата); означување да-
ли материјалот е предвиден во основната програма 
за работа на Собранието односно во програмите на 
неговите собори; означување дали ќе се спроведе 
јавна дискусија и рокови за доставување на мате-
ријалот до Советот во одделните фази. 

Член 99 
Програмата за работа на Советот може да се 

изменува и дополнува. 
Предлозите за изменување и дополнување на 

програмата мора да бидат образложени и да ги 
содржат елементите предвидени во член 98 од 
овој деловник. 

Член 100 
Врз основа на програмата за работа на Советот, 

заклучоците на Советот и предлозите на работните 
тела на Советот и на републичките органи на упра-
вата и републичките организации, Советот донесува 
планови за својата работа. 

Со планот за работа на Советот се разработу-
ваат задачите предвидени со програмата и се оп-
ределуваат начинот и роковите за нивното извршу-
вање, како и носителите на одделните задачи. 

При донесувањето на планот за работа се зе-
маат предвид неизвршените задачи од планот за 
работа на Советот за претходниот период, задачите 
на Советот што произлегуваат од заклучоците на 
соборите на Собранието, како и други актуелни 
прашања што не се предвидени во програмата за 
работа на Советот. 

Планот за работа на Советот се донесува за 
време од 3 месеци или за покусо време. 

Член 101 
Предлозите на прашањата за планот за работа 

на Советот за наредниот период и роковите за раз-
гледување на одделни прашања, републичките ор-
гани на управата и републичките организации ги 
доставуваат до Советот најдоцна до петнаесеттиот 
ден во месецот во кој завршува планот за прет-
ходниот период. 

Предлогот на планот за работа на Советот го 
разгледуваат работните тела на Советот. 

Член 102 
Планот за работа на Советот се доставува до 

републичките органи на управата, републичките 
организации и Собранието. 

Член 103 
Во согласност со програмата за работа и со 

планот за работа на Советот, работните тела на 
Советот можат да донесуваат свои планови за ра-
бота, со кои ги определуваат работите и задачите 
од својот делокруг во врска со остварувањето на 
програмата и плановите за работа на Советот. 

Член 104 
Програмата и планот за работа на Советот се 

задолжителни за републичките органи на упра-
вата, републичките организации и службите на 
Советот. 

Републичките органи на управата, републички-
те организации и службите на Советот се должни 
редовно да го известуваат Советот за извршување-
то на задачите од програмата за работа на Со-
ветот. 

Секретарот на Советот го следи извршувањето 
на програмата и на планот за работа на Советот и 
за тоа го известува Советот. 

VII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ФУНКЦИИ-
ТЕ НА СОВЕТОТ СПРЕМА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-

ГАНИ НА УПРАВАТА И РЕПУБЛИЧКИТЕ; 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 105 
Во остварувањето на своите функции, Советот 

ја усогласува и ја насочува работата на републич-
ките органи на управата и на републичките орга-
низации и може да утврдува начелни ставови зара-
ди обезбедување на спроведувањето на политиката, 
законите, другите прописи и општи акти на Соб-
ранието и на Советот, да им наложува на овие 
органи и организации донесување на прописи или 
преземање на мерки за кои се овластени, да утвр-
дува рокови за извршување на одделни задачи од 
нивниот делокруг и да бара испитување на состој-
бата во областа на општествениот живот од нив-
ниот делокруг и поднесување на извештаи со соод-
ветни предлози. 

Советот може да го определи начинот на сора-
ботката меѓу републичките органи на управата и 
републичките организации во извршувањето на за-
дачите од претходниот став, како и начинот на со-
работката на овие органи и организации со орга-
ните на другите општествено-политички заедници, 
оиштествено-политичките организации, општестве-
ните организации, организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници и здруженијата на граѓаните. 

Член 106 
Советот може да бара од функционерите што 

раководат со републички органи на управата и со 
републички организации, преку редовни или пов-
ремени извештаи, информации и анализи или на 
друг погоден начин, благовремено и целосно да го 
известуваат Советот за состојбата, појавите и проб-
лемите од значење за остварување на политиката и 
за извршување на законите и другите прописи и 
општи акти на Собранието и на прописите и зак-
лучоците на Советот. 

Извештаите за работа, покрај податоци за пра-
шањата од претходниот став, особено треба да со-
држат: податоци и оценки за остварувањето на 
програмата за работа, како и на задачите и рабо-
тите што Советот им ги доверил на соодветниот 
републички орган на управата односно републичка 
организација. 

Функционерите што раководат со органи на 
управата во состав на републичките секретаријати, 
извештаите за работата на органот со кој раководат 
ги доставуваат до Советот преку републичкиот сек-
ретар во чиј состав е тој орган. Републичкиот сек-
ретар е должен кон таквиот извештај да достави 
до Советот и свое мислење. 

Член 107 
Функционерите што раководат со републички 

органи на управата односно со републички органи-
зации покренуваат иницијатива и предлагаат мер-
ки во врска со спроведувањето на политиката и 
извршувањето на законите, другите прописи и 
општи акти на Собранието и можат од Советот да 
бараат да заземе став по определено прашање во 
врска со спроведувањето на политиката, извршу-
вањето на законите, другите прописи и општи акти 
на Собранието. 

Член 108 
Заради остварување на функциите на Советот 

во врска со надзорот над законитоста на прописи-
те што ги донесуваат републичките секретари од-
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носно функционерите што раководат со други рѕ-
гтублички органи на управата и со републички ор-
танизации, Републичкиот секретаријат за законо-
давство и организација ги разгледува тие прописи 
од гледиштето на нивната усогласеност со уставот, 
законите, другите прописи и општи акти на Соб-
ранието и прописите и другите општи акти на Со-
ветот, како и од гледиштето на единството на прав-
ниот систем и за тоа на Советот му дава свое 
мислење. 

Прописите што ги донесуваат Советот, репуб-
личките секретари и функционерите од став 1 на 
овој член се доставуваат за објавување во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија" преку Републичкиот секретаријат за законо-
давство и организација. 

Ако републичкиот секретар за законодавство и 
организација најде дека прописот на републички 
секретар или на функционер од став 1 на овој 
член или дека одделни одредби на тој пропис не 
се во согласност со уставот, законот друг пропис 

и општ акт на Собранието односно со пропис 
или општи акти на Советот, должен е за тоа да 
му укаже на републичкиот секретар односно на 
функционерот. 

Ако републичкиот секретар или функционерот 
не се согласи со забелешките на републичкиот сек-
ретар за законодавство и организација, прописот 
нема да се објави во „Службен весник на СР Ма-
кедонија" пред да заземе став Советот за спорните 
прашања. 

Предлог за укинување на пропис што не е во 
согласност со уставот, со закон, со друг пропис или 
општ акт на Собранието односно со пропис или 
општ акт на Советот, може да поднесе претседате-
лот и член на Советот. 

VIII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ 
НА СОВЕТОТ СО СОБРАНИЕТО 

Член 109 
Советот, на начинот и според постапката утвр-

дени со Деловникот на Собранието, го известува 
Собранието за спроведувањето на политиката чии 
основи ги утврдило Собранието во целина или за 
одделни области од општествениот живог, за из-
вршувањето на одделни закони или други општи 
акти што ги донело Собранието, за движењето и 
развитокот на стопанството и на другите области 
од општествениот живот и општествените односи 
БО тие области, како и за други работи што ги 
вршел и за проблемите што ги согледал во врше-
њето на своите работи. 

Советот го известува Собранието за својата 
работа и за други прашања што произлегуваат од 
неговата работа преку свој претставник на седни-
цата на оној собор во чиј делокруг спаѓа тоа пра-
шање, или преку извештај што го доставува до 
претседателот на Собранието. 

Член НО 
Советот, во остварувањето на основната програ-

ма за работа на Собранието и на програмите за 
работа на соборите, се грижи за изработка на пред-
лози за донесување на закони, нацрти на закони и 
предлози на закони и на други прописи и општи 
акти на Собранието и на други материјали, чија 
изработка ќе му ја довери Собранието односно со-
бор на Собранието. 

Советот го определува републичкиот орган на 
управата односно републичката организација што 
ќе го подготви предлогот за донесување, нацртот 
односно предлогот на актот или материјалот од 
претходниот став, доколку тоа не е утврдено со 
програмите за работа на Собранието и на неговите 
собори или со посебен заклучок на Собранието од-
носно на соборите, а по потреба може да го опре-
дели и начинот на подготвувањето на предлогот за 
донесување, нацртот односно предлогот на актот. 

Член 111 
Советот, во својство на овластен предлагач, под-

несува предлог за донесување нацрт односно пред-
лог на закон, на друг пропис или општ акт, што 
го донесува Собранието, во облик и според постап-
ката утврдени со Деловникот на Собранието и со 
овој деловник. 

Кога Собранието ќе побара од Советот мисле-
ње за материјал, предлог за донесување, нацрт 
односно предлог на закон, на друг пропис или општ 
акт што не го предложил Советот, Советот утврду-
ва мислење на седница пред неговото разгледување 
во надлежните собори на Собранието. Своето мис-
лење Советот го доставува до Собранието писме-
но, а по исклучок може да овласти свој претстав-
ник да го изнесе мислењето на Советот на седница 
на надлежните собори на Собранието. 

Член 112 
Советот, по барање од Собранието, утврдува 

ставови и дава известувања односно мислења за 
прашања од надлежноста на Советот што и се пот-
ребни на Делегацијата на Собранието во Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ 
за вршење на нејзините функции во Соборот. 

За обезбедувањето ставови, известувања и мис-
лења во смисла на претходниот став се грижат 
претседателот и секретарот на Советот. 

Член 113 
При утврдување на предлог за донесување на 

закон, нацрт на закон и предлог на закон, на друг 
пропис или општ акт што Советот му го поднесува 
на Собранието, Советот определува свој претстав-
ник што ќе учествува во работата на соборите и 
на работните тела на Собранието и на соборите 
односно во работата на собранието на соодветната 
републичка самоуправна интересна заедница што 
учествува во одлучувањето во Собранието. 

Советот, во смисла на претходниот став, опре-
делува свои претставници и кога на Собранието 
му поднесува за разгледување извештаи, анализи 
и други материјали. 

Со доставувањето на предлогот односно на ма-
теријалот, Советот го известува Собранието за 
своите претставници. 

Член 114 
Општо право да го претставува Советот во Соб-

ранието, во неговите собори и во работните тела на 
Собранието и на соборите има претседателот на Со-
ветот. 

Член 115 
Советот определува свои членови како постоја-

ни претставници во соборите да Собранието и во 
работните тела на Собранието и на соборите. 

За свој постојан претставник во одделни работ-
ни тела на Собранието и на соборите, Советот мо-
ж е да определи и функционер што раководи со 
републички орган на управата или со републичка 
организација кој не е член на Советот по праша-
њата од областа што спаѓаат во делокругот на ор-
ганот односно на организацијата со која раководи. 

Член 116 
Советот може да определи свој член да го прет-

ставува и по определено прашање во одделен со-
бор на Собранието и во работните тела на Собра-
нието и на соборите. 

Советот може да определи и функционер што 
раководи со републички орган на управата или со 
републичка организација кој не е член на Советот 
да го претставува во одделен собор на Собранието 
или во работните тела на Собранието и на собо-
рите по определено прашање од областа што спаѓа 
во делокругот на органот на управата односно па 
републичката организација со која раководи. 
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Член 117 
Постојаниот претставник на Советот присуству-

ва на седниците на соборите на Собранието и на 
работните тела на Собранието и на соборите, го 
изнесува ставот на Советот по одделно прашање, 
има право од име на Советот, во рамките на на-
челно заземениот став на Советот, да предлага 
амандмани на предлозите на законите и на дру-
гите општи акти и да се изјаснува за амандманите 
што Советот не ги утврдил, може да предложи да 
се одложи донесувањето на закон или на друг 
општ акт за да може Советот да заземе став по 
амандманите што тој не ги поднел и го известува 
Советот за ставовите и мислењата на соборите и на 
работните тела. 

Член 118 
Советот упатува свои повереници што ќе при-

суствуваат на седниците на соборите на Собранието 
и на работните тела на Собранието и на соборите 
кога на тие седници се претресуваат предлог за 
донесување на закон, нацрт на закон, предлог на 
закон односно на друг пропис или општ акт што 
ги поднел Советот. 

Советот може да упати свои повереници и во 
други случаи кога тоа го смета за потребно. 

Советот ќе упати свои повереници и кога тоа 
ќе го побара собор на Собранието или работно тело 
на Собранието или на негов собор. 

Поверениците се определуваат од редот на 
функционерите и стручните работници во репуб-
личките органи на управата, републичките органи-
зации и службите на Советот. 

Повереникот на Советот присуствува на седни-
цата на соодветното тело и дава известувања и 
појаснувања по предлогот за донесување, нацртот 
односно предлогот на закон, на друг пропис или 
општ акт односно по материјалот што се разгле-
дува на седницата. 

Член 119 
Претставниците на Советот се должни да се 

придржуваат кон начелните ставови што Советот 
ги зазел за прашањата што се претресуваат во 
соборите на Собранието и во работните тела на 
Собранието и на соборите. 

Претставниците на Советот се должни да сора-
ботуваат меѓусебно и да ги усогласуваат ставовите 
по начелните и поважните прашања што се прет-
ресуваат на седниците на телата од претходниот 
став. Ако во претресот се покренат начелни и дру-
ги позначајни прашања за кои Советот претходно 
не зазел став, претставникот на Советот е должен 
без одлагање да го запознае за тоа Советот односно 
претседателот на Советот и да бара упатство за 
ставот што треба да го заземе по тоа прашање. 

Член 120 
Одговори на прашањата на делегатите во собо-

рите на Собранието, упатени до Советот во врска 
со работата на Советот или со работите од неговата 
надлежност, дава член на Советот што ќе го опре-
дели Советот. 

Советот може да определи одговор на делегат-
ско прашање да даде функционер што раководи 
со републички орган на управата односно со ре-
публичка организација, кој не е член на Сове-
тот, по прашањата од областа што спаѓаат во де-
локруг на органот односно на организацијата со 
која раководи, како и заменик на републички сек-
ретар. 

Во итни случаи претседателот на Советот може 
да определи член на Советот односно функционер 
од претходниот став што ќе одговори на прашање 
на делегат во Собранието. 

На прашањата на делегатите во Собранието, 
упатени до Советот усно за време на седница на 
собор на Собранието, одговара членот на Советот 
или друг функционер што раководи со републич-
киот орган на управата или со републичката ор-
ганизација во чиј делокруг спаѓа материјата на 
која се однесува поставеното прашање односно 

функционерот од став 2 на овој член, а доколку 
тој не присуствува на седницата на соборот, одго-
ворот може да го даде постојаниот претставник на 
Советот во соодветниот собор. 

Доколку во врска со поставеното прашање не 
постои став на Советот или доколку за одговорот е 
неопходно да се приберат соодветни податоци од-
носно да се консултираат одделни републички орга-
ни на управата или републички организации, или 
ако постојат други оправдани причини, претставни-
кот на Советот ќе побара одговорот да го поднесе 
на првата наредна седница на соборот. 

Советот може да одбие да даде одговор на пос-
тавеното прашање, ако тоа прашање не се однесува 
на работата на Советот или на работите од него-
вата надлежност и за тоа ќе го извести соборот на 
Собранието чиј делегат го поставил прашањето. 

АКО поставеното прашање претставува држав-
на, воена или службена тајна, Советот односно 
претставникот на Советот ке предложи одговорот 
да се сослуша на седница на соборот на Собранието 
без присуство на јавноста. 

Член 121 
Советот може да им предложи на надлежните 

собори на Собранието да се одложи претресот на 
предлог на закон, друг пропис или општ акт т 
Собранието или, заради проучување на определено 
прашање, да се образува заедничка комисија од 
делегати во надлежниот собор на Собранието и од 
членови на Советот, или да се свика седница на 
надлежниот собор на Собранието на која Советот 
ќе го изложи својот став по определено прашање. 

Член 122 
Кога работно тело на Собранието или на негов 

собор бара од Советот известување во врска со 
прашања од неговата надлежност што се на дневен 
ред на седница на телото, Советот постапува во 
согласност со Деловникот на Собранието и овој 
деловник. 

Советот ќе побара да се одложи претресот на 
прашањето за кое треба да поднесе известување 
односно да даде мислење во смисла на претход-
ниот став, во случај кога е тоа неопходно заради 
прибирање на потребни податоци, подготвување на 
соодветна документација, како и заради консулти-
рани на соодветните републички органи на упра-
вата и републички организации и на други органи 
и организации. 

Член 123 
Експозе односио изјава од општо политичко 

значење пред Собранието дава претседателот на 
Советот или член на Советот што ќе го определи 
Советот. 

Текстот на експозето односно на изјавата се 
изготвува во согласност со начелните ставови на 
Советот по соодветното прашање. 

Советот благовремено го известува Собранието 
дека ќе поднесе експозе или дека ќе даде изјава. 

Член 124 
Претседателот на Советот се грижи за оства-

рување на соработката на Советот со Претседател-
ството на Собранието. 

Секретарот на Советот ги известува членовите 
на Советот и другите функционери што раководат 
со републички органи на управата и со републич-
ки организации за заклучоците на Претседателство-
то на Собранието по прашањата од делокругот на 
органот односно на организацијата со која рако-
водат. 

Член 125 
Одредбите на овој деловник за претставување-

то на Советот во Собранието и за известувањето 
на Собранието сходно се применуваат и на прет-
ставувањето на Советот во собранијата на самоуп-
равните интересни заедници кога тие одлучуваат 
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за прашања од надлежност на Собранието односно 
на известувањето на овие собранија по прашањата 
од нивниот делокруг. 

IX. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОРАБОТ-
КАТА НА СОВЕТОТ СО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

Член 126 
Односите на Советот спрема Претседателството 

се остваруваат во согласност со Уставот на СРМ, 
законот и Деловникот на Претседателството и овој 
деловник, врз начелата на меѓусебна соработка. 

Член 127 
Советот го известува Претседателството за пра-

шањата од својата надлежност по своја иниција-
тива или кога тоа ќе го побара Претседателството. 

Член 128 
АКО Претседателството му даде на Советот мис-

лење и изнесе ставови за спроведување на поли-
тиката, на законите и на другите прописи и општи 
акти на Собранието или ако предложи мерки за 
нивното спроведување, Советот ќе ги разгледа тие 
мислења, ставови и предложени мерки и за за-
земениот став по нив ќе го извести Претседателст-
вото. 

Советот го известува Претседателството за сед-
ницата на која ќе ги разгледува неговите мислења, 
ставови и предлози и поканува претставник на 
Претседателството заради учество во работата на 
седницата на Советот. 

На начинот определен во претходниот став Со-
ветот постапува и во случаите кога Претседател-
ството бара мислења од Советот за определени пра-
шања. 

Член 129 
Советот може да му ги изнесе на Претседател-

ството своите мислења и ставови за одделни пра-
шања од надлежност на Претседателството што се 
од значење за остварување на функциите на Со-
ветот, како и да предложи внесување на опреде-
лени прашања во програмата за работа на Прет-
седателството. 

Советот, по барање од Претседателството, опре-
делува републички орган на управата односно ре-
публичка организација или служба на Советот да 
подготви потребен материјал за Претседателството. 

X. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОРАБОТКА-
ТА НА СОВЕТОТ СО ОРГАНИТЕ НА ДРУГИТЕ 

ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

1. Начин на остварување на соработката на Советот 
со Собранието на Град Скопје и собранијата на 

општините и нивните извршни органи 

Член 130 
Советот соработува со Собранието на Град 

Скопје и собранијата на општините и со нивните 
извршни органи, како и со Заедницата на општи-
ните и градовите на Македонија, особено заради 
натамошно развивање на општествено-економскиот 
и политичкиот систем и на социјалистичките само-
управни односи во Републиката и заради оствару-
вање на положбата на општината утврдена со ус-
тавот. 

Член 131 
Советот писмено ги запознава Собранието на 

Град Скопје и собранијата на општините односно 
нивните извршни органи за ставовите заземени по 
прашањата што се од посебен интерес за општи-
ните, а може и преку свој претставник да ги изло-
жи ставовите на Советот на седница на Собранието 
на Град Скопје односно на собранието на општи-
ната или на седница на извршниот орган на соод-
ветното собрание. 

Советот им укажува на Собранието на Град 
Скопје и собранијата на општините и на нивните 
извршни органи на појавите и проблемите во врска 

со спроведувањето на политиката и извршувањето 
на законите и другите прописр! и општи акти пре-
ку доставување на информации, извештаи и други 
материјали, со мислење на Советот. 

Член 132 
Во остварувањето на соработката со Собранието 

на Град Скопје и собранијата на општините и со 
нивните извршни органи, Советот особено приба-
вува мислења и предлози од извршните органи на 
овие собранија за одделни прашања од интерес за 
Градот Скопје, општините и Републиката односно 
за нацртите на позначајните закони и други про-
писи и општи акти од интерес за Градот Скопје 
и општините. 

Советот со програмата за работа или со посебни 
заклучоци утврдува кои нацрти на закони и на 
други прописи и општи акти се доставуваат на мис-
лење до Собранието на Град Скопје и собранијата 
на општините односно до нивните извршни орга-
ни, како и фазите, роковите и носителите на ост-
варувањето на таа соработка. 

Член 133 
Ставовите, мислењата и предлозите на Собра-

нието на Град Скопје и собранијата на општините 
односно на нивните извршни органи упатени до 
Советот се доставуваат до предлагачот на законот 
односно на другиот пропис или општ акт. 

Предлагачот го известува Советот за својот став 
по ставовите, мислењата и предлозите од претход-
ниот став во рокот утврден со заклучокот на Со-
ветот. 

Предлагачот е должен во образложението на 
предлогот на законот, чиј нацрт бил доставен на 
мислење до Собранието на Град Скопје и собрани-
јата на општините односно до нивните извршни 
органи, да ги изнесе нивните ставови и предлози 
што не се прифатени и да ги наведе причините за 
тоа. 

Член 134 
Заради прибавување мислења, размена на ис-

куства и координирање на работата по прашањата 
од заеднички интерес, Советот, по своја иниција-
тива или по предлог од извршните органи на соб-
ранијата на општините и на Собранието на Град 
Скопје, како и од Заедницата на општините и 
градовите на Македонија, организира советувања 
и ДРУГИ видови на консултации со нивни претстав-
ници, може да образува заеднички работни групи, 
да организира посети и разговори на претставници 
на Советот со нивни претставници и да развива 
други видови на соработка со Собранието на Град 
Скопје и собранијата на општините и со нивните 
извршни органи. 

Член 135 
Соработката со Собранието на Град Скопје и 

собранијата на општините, Советот ја остварува 
во договор и, по правило, заедно со Собранието. 

2. Начин за остварување на соработката на Советот 
со извршните совети на другите социјалистички 

републики и на социјалистичките автономни 
покраини 

Член 136 
Советот соработува со извршните совети на 

собранијата на другите социјалистички републики 
и на социјалистичките автономни покраини заради 
разгледување на прашања од заеднички интерес и 
со нив развива меѓусебни односи, презема заед-
нички акции, основа заеднички тела и остварува 
други видови на соработка. 

Во остварувањето на оваа соработка Советот 
разменува искуства со извршните совети на соб-
ранијата на другите социјалистички републики и 
на социјалистичките автономни покраини во поглед 
на унапредувањето на организацијата и методот на 
работа на извршните совети и на нивните работни 
тела, обезбедување меѓусебна размена на програ-
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мите за работа и на поважните материјали како и 
на други информативни и документациони матери-
јали и воспоставува други видови на соработка 
преку одржување на заеднички советувања и раз-
мена на делегации од членови на Советот и други 
функционери и стручњаци. 

Член 137 
Советот, во согласност со Уставот на СРМ и 

со закон, покренува иницијативи и учествува во 
постапката на меѓурепубличкото договарање за 
прашањата од заеднички интерес. 

Советот, во рамките на своите права и дол-
жности, склучува договори со извршните совети 
на собранијата на другите социјалистички републи-
ки и на социјалистичките автономни покраини и 
се грижи за нивното спроведување. 

3. Начин на остварување на соработката на Советот 
со Сојузниот извршен совет 

Член 138 
Советот, ЕО рамките на своите надлежности, со-

работува со Сојузниот извршен совет во разгледу-
вањето на прашањата од заеднички интерес за 
федерацијата и Републиката. 

Соработката на Советот со Сојузниот извршен 
совет се остварува особено со: 

— меѓусебна размена на мислења, искуства, 
информации и материјали за прашањата од заед-
нички интерес; 

— усогласување на програмата за работа на Со-
ветот со програмата за работа на Сојузниот извр-
шен совет и со поднесување предлози до Сојуз-
ниот извршен совет за внесување на определени 
прашања во неговата програма за работа; 

— доставување на ставови, предлози и мисле-
ња за прашањата за кои одлучува Сојузниот извр-
шен совет; 

— учество на претставници на Советот во ра-
ботата на Сојузниот извршен совет и на неговите 
работни тела. 

Работните тела на Советот, во рамките на сво-
јот делокруг, по правило, непосредно соработуваат 
со соодветните работни тела на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 139 
Советот, во согласност со Уставот на СФРЈ и 

со закон, соработува со Сојузниот извршен совет 
непосредно или на друг договорно утврден начин 
кога Сојузниот извршен совет му предлага на Со-
борот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ закон, друг пропис или општ акт што се 
донесува врз основа на согласност со надлежните 
републички и покраински органи. 

Член 140 
Советот, во согласност со Уставот на СФРЈ и 

со закон, учествува во донесувањето на прописите 
за извршување на законите што Сојузниот извршен 
совет ги донесува врз основа на согласност на над-
лежните републички и покраински органи, за која 
цел спогодбено со Сојузниот извршен совет и со 
надлежните органи на другите социјалистички ре-
публики и на социјалистичките автономни покраи-
ни образува меѓурепублички комитети за одделни 
области и делегира претставници во тие комитети. 

Член 141 
Советот разгледува и други прашања од де-

локругот на Сојузниот извршен совет за кои е 
заинтересиран или разгледува такви прашања по 
негово барање и му доставува свои мислења, за-
белешки и предлози. 

Член 142 
Кога Советот ќе одлучи да покрене иницијати-

ва пред Сојузниот извршен совет за разгледување 
определени прашања од надлежност на федераци-

јата, претседателот на Советот го доставува заклу-
чокот на Советот за тоа до претседателот на Сојуз-
ниот извршен совет со образложение за причините 
за покренување на иницијативата. • 

Кога Советот дава иницијатива за изменување 
на сојузен закон, за таа иницијатива го известува 
Собранието, Претседателството, Делегацијата на 
Собранието во Соборот на републиките и покраини-
те на Собранието на СФРЈ односно делегатите од 
Социјалистичка Република Македонија во Сојуз-
ниот собор на Собранието на СФРЈ. 

Член 143 
Материјалите на Сојузниот извршен совет се 

разгледуваат во Советот на начинот предвиден со 
одредбите на овој деловник за разгледување на 
материјали од надлежност на Советот во редовна 
постапка, доколку за одделни прашања не е пропи-
шана посебна постапка. 

Ставовите заради меѓурепубличко усогласува-
ње, Советот ги утврдува во согласност со полити-
ката утврдена од Собранието. 

Подготвувањето и разгледувањето на прашања-
та за кои Советот зазема став заради усогласување 
во меѓурепубличките комитети се врши на начин и 
според постапката предвидена за подготвување на 
материјали за седница на Советот, доколку со дру-
ги прописи или со овој деловник за одделни слу-
чаи не е поинаку утврдено. 

Во итни случаи, кога не е можно да се обезбе-
ди редовна постапка за утврдување став на Сове-
тот, ставот на Советот може да се утврди непосред-
но на седница на Советот врз основа на информа-
ција за прашањето за кое треба да се утврди став. 

Член 144 
Членовите на меѓурепубличките комитети се 

должни за сите прашања за кои се врши меѓуре-
публичко усогласување да бараат став од Советот. 

Во итни случаи член на меѓурепублички коми-
тет може да го услови давањето на согласност со 
дополнителна потврда од Советот на неговиот став 
што го зазел на седницата на меѓурепубличкиот 
комитет. 

Доколку Советот се согласи со условно заземе-
ниот став од членот на меѓурепубличкиот комитет, 
за тоа веднаш ќе го извести Сојузниот извршен 
совет. 

Член 145 
Заради поефикасно утврдување став на Сове-

тот по прашањата за кои се врши меѓурепублич-
ко усогласување, членот на меѓурепубличкиот ко-
митет може да врши претходни консултации со 
републичките органи на управата и со републич-
ките организации, да бара од нив определени ин-
формации, податоци и други материјали, како и да 
му предлага на Советот преземање на други пот-
ребни мерки. 

Член 146 
Членот на меѓурепубличкиот комитет може да 

бара да се свика седница на комитетот заради 
заземање став по определено прашање само по 
спроведена постапка во Советот, врз основа на која 
е утврдено дека за тоа прашање треба да се пред-
ложи свикување на седница на меѓурепубличкиот 
комитет. 

Член 147 
Членот на меѓурепубличкиот комитет благовре-

мено го известува претседателот на Советот ако е 
спречен во определен временски период да биде 
претставник во меѓурепубличкиот комитет односно 
да учествува во работата на определена седница на 
меѓурепубличкиот комитет. 

Заменик на членот на меѓурепубличкиот коми-
тет за определена седница на комитетот определува 
Советот односно претседателот на Советот, ако до 
седницата на меѓурепубличкиот комитет не се одр-
жува седница на Советот. 
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Член 148 
Членовите на меѓурепубличките комитети дос-

тавуваат до Советот информации за усвоените 
заклучоци и заземените ставови од страна на прет-
ставниците на извршните совети на другите соци-
јалистички републики и на социјалистичките авто-
номни покраини, како и други податоци од зна-
чење за известување на Советот за заземените ста-
вови во соодветниот меѓу репу б лички комитет. 

Информациите од претходниот став се доста-
вуваат до членовите на Советот, членот на Прет-
седателството на СФРЈ од СРМ, чпоновите на Прет-
седателството, членовите на Претседателството на 
Собранието, членовите на Делегацијата на Собра-
нието во Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на СФРЈ, како и до функционерите 
што раководат со републички органи на управата 
и со републички организации, кога информациите 
се однесуваат на прашања од делокругот на тие 
органи и организации. 

Информациите од став 1 на овој член се доста-
вуваат и до претседателот на ЦК на СКМ, секрета-
рот иа Извршниот комитет на Претседателството 
на ЦК на СКМ, претседателот на Републичката 
конференција на ССРНМ, претседателот на Сове-
тот на Сојузот на синдикатите на Македонија, 
претседателот на Републичкиот одбор на Сојузот на 
здруженијата на борците од НОВ на Македонија и 
претседателот на Стопанската комора на Маке-
донија. 

Информациите од став 1 на овој член, во дого-
вор со претседателот на Советот, може да се 
доставуваат и до други заинтересирани • органи и 
организации. 

За доставувањето на информациите во смисла 
на овој член се грижи секретарот на Советот. 

Член 149 . 
Советот, по барање од Собранието, дава мис-

лења за прашањата за кои во Собранието на СФРЈ 
се одлучува врз основа на согласност со собрани-
јата на социјалистичките републики и на соција-
листичките автономни покраини на начинот пред-
виден со овој деловник за давање мислења на Соб-
ранието. 

XI. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ 
НА СОВЕТОТ СО РЕПУБЛИЧКИТЕ СОВЕТИ 

Член 150 
Прашањата од надлежноста на Советот по кои 

треба да дадат мислења републичките совети се 
утврдуваат, по правило, со програмата и плановите 
за работа на Советот. 

Советот може на седница да заклучи да побара 
од републичките совети да разгледаат и одделни 
други прашања од нивниот делокруг. 

Иницијатива за поднесување барање во смисла 
на став 2 од овој член можат до Советот да подне-
сат работните тела на Советот, членовите на Со-
ветот, републичките органи на управата и репуб-
личките организации. 

Член 151 
Мислењата на републичките совети се доставу-

ваат до членовите на Советот и до соодветните ра-
ботни тела на Советот, републички органи на уп-
равата и републички организации. 

Мислењата на републичките совети ги разгле-
дуваат работните тела на Советот во чиј делокруг 
спаѓаат прашањата на кои тие се однесуваат и по 
нив му поднесуваат на Советот мислења и пред-
лози. 

Член 152 
Забелешките на републичките органи на упра-

вата и на републичките организации по мислењата 
на републичките совети ги разгледуваат соодвет-
ните работни тела на Советот. 

Став по забелешките од претходниот став утвр-
дува Советот на седница. 

XII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОРАБОТ-
КАТА -НА СОВЕТОТ СО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, СТОПАНСКАТА КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА, ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД, ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА 

ГРАЃАНИТЕ 

Член 153 
Советот, во остварувањето на своите функции, 

остварува соработка со: Сојузот на комунистите на 
Македонија, Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Македонија, Сојузот на синдикатите на 
Македонија, Сојузот на здруженијата на борците 
од НОВ на Македонија, Сојузот на социјалистич-
ката младина на Македонија, општествените орга-
низации, Стопанската комора на Македонија, орга-
низациите на здружениот труд, другите самоуправ-
ни организации и заедници и со здруженијата на 
граѓаните и се потпира врз нивните иницијативи, 
предлози и мислења. 

Член 154 
Соработката на Советот со организациите, заед-

ниците и здруженијата од претходниот член се 
остварува особено преку: 

— размена на мислења со претставници на овие 
организации, заедници и здруженија за прашања-
та од заеднички интерес што се разгледуваат на 
седниците на Советот и на неговите работни тела; 

— заедничко организирање јавни дискусии и 
други видови консултации за нацртите на одделни 
закони и на други прописи и општи акти, како и 
за други позначајни прашања од заеднички инте-
рес; 

— доставување на позначајните системски за-
кони и на други поважни материјали на мислење; 

— размена на информативни и на други доку-
ментациони материјали; 

— учество на нивни претставници во работата 
на работните тела и работните групи на Советот и 
организирање други видови заедничка работа. 

Член 155 
Соработката на Советот со републичките само-

управни интересни заедници се остварува преку: 
— усогласување на програмите и плановите за 

работа по прашањата од заеднички интерес; 
— размена на мислења со претставници на 

овие заедници по побитните прашања од нивниот 
делокруг што се разгледуваат на седница на Со-
ветот; 

— доставување до Советот податоци, информа-
ции и други материјали за состојбата и пробле-
мите во овие заедници; 

— давање на мислења од Советот по предло-
зите на актите на заедниците со кои се утврдува 
вкупниот обем на средствата и нивната распре-
делба; 

— учество на претставници на Советот во ра-
ботата на собранијата на овие заедници и на нив-
ните извршни органи, како и на нивни претставни-
ци во работата на Советот и на неговите работни 
тела, кога на седниците се разгледуваат прашања 
од заеднички интерес; 

— други видови на меѓусебна соработка. 

Член 156 
Со програмите и плановите за работа на Сове-

тот поблиску се определуваат облиците на соработ-
ката на Советот со организациите, заедниците и 
здруженијата на граѓаните од член 153 на овој 
деловник, како и начинот на нивното учество во 
остварувањето на задачите утврдени со овие прог-
рами и планови. 

Член 157 
Советот и неговите работни тела можат од ор-

ганизациите, заедниците и здруженијата од член 
153 на овој деловник да бараат мислења по пред-
лозите за донесување, нацртите и предлозите на 
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одделни закони, други прописи и општи акти или 
по други прашања од заеднички интерес. 

Кога Советот и неговите работни тела бараат 
мислења од организациите, заедниците и здруже-
нијата од член 153 на овој деловник, организации-
те, заедниците односно здруженијата можат своето 
мислење да го образложат преку свој претставник 
на седница на Советот односно на седница на не-
гово работно тело. 

Член 158 
Советот и неговите работни тела можат на 

своите седници да повикуваат претставници на ор-
ганизација, заедница или здружение од член 153 
на овој деловник заради изнесување на нивните 
мислења по определени прашања од дневниот ред 
на седницата на Советот односно на негово работно 
тело. 

Член 159 
Предлозите и мислењата на општествено-поли-

тичките и општествените организации и на репуб--
личките самоуправни интересни заедници упатени 
до Советот по прашањата од неговата надлежност, 
Советот ги зема предвид при разгледувањето на 
тие прашања. 

Член 160 
Советот гложе, во договор со одделни општест-

вено-политпччи организации, заеднички да разгле-
дува определени прашања од општ интерес за Ре-
публиката. 

Член 161 
Заради поефикасно остварување на соработката 

со општествено-политичките организации, Советот 
може да определи одделни свои членови да одр-
жуваат постојани врски со органите на општестве-
но-политичките организации. 

XIII. ЈАВНОСТА ВО РАБОТАТА НА СОВЕТОТ 

Член 162 
За остварувањето на јавноста во работата на 

Советот се грижи претседателот на Советот. 
Известувањето на јавноста за работата на Со-

г.етот, го организира Републичкиот секретаријат за 
информации, во согласност со насоките на Со-
ветот. 

Советот определува кои податоци и материјали 
мора да се чуваат како тајна односно кои подато-
ци и материјали може да се објавуваат или на друг 
начин да и се стават на располагање на јавноста 
дури по истекот на определено време. 

Член 163 
Советот ја известува јавноста за својата работа 

преку: 
— издавање на соопштенија за јавноста за 

позначајните прашања што се разгледуваат на не-
говите седници и за заклучоците и- ставовите на 
Советот по нив; 

— следење на работата на Советот од акреди-
тирани претставници на средствата за јавно ин-
формирање; 

— издавање преку Републичкиот секретаријат 
за информации на билтен за работа на Советот и 
на неговите работни тела; 

— организирање конференции за печатот. 
Претставниците на средствата за јавно инфор-

мирање можат да ја следат работата на седниците 
на работните тела на Советот само доколку тоа го 
заклучи соодветното работно тело. 

Советот обезбедува услови претставниците на 
печатот и на другите средства за јавно информира-
ње да се запознаваат со материјалите и со заклу-
чоците и ставовите на Советот. 

Претставниците на средствата за јавно инфор-
мирање кои ја следат работата на Советот ги акре-
дитира Републичкиот секретаријат за информации, 
по претходна согласност од претседателот на Со-
ветот. 

Член 164 
Членовите па Советот и функционерите што ра-

ководат со други републички органи на управата и 
со републички организации можат, во согласност 
со ставовите на Советот, да одржуваат конферен-
ции за печатот, радиото и телевизијата, заради 
известување на јавноста за определени пра пања од 
работата на Советот. 

За одржување на конференциите за печатот, 
радиото и телевизијата членовите на Советот и 
функционерите што раководат со други републич-
ки органи на управата и со републички органи-
зации претходно го известуваат претседателот на 
Советот. 

Конференциите за печатот, радиото и телеви-
зијата, по правило, ги организира Републичкиот 
секретаријат за информации. 

Членовите на Советот и функционерите што 
раководат со други републички органи на упра-
вата и со републички организации даваат инфор-
мации заради известување на јавноста за опреде-
лени прашања од работата на Советот и учеству-
ваат на конференциите за печатот, радиото и те-
левизијата што ги организира Републичкиот сек-
ретаријат за информации. 

Членовите на Советот и функционерите што ра-
ководат со други републички органи на управата и 
со републички организации, по барање од Репуб-
личкиот секретаријат за информации, им даваат 
определени информации од својот делокруг и на 
претставници на странските средства за јавно ин-
формирање. 

Член 165 
Републичкиот секретаријат за информации, во 

согласност со ставовите на Советот, се грижи за 
правилно известување на јавноста за работата на 
Советот, а посебно за организирање конференции 
за печатот, радиото и телевизијата, обезбедување 
потребни материјали за акредитираните новинари 
и на технички и други услови за нивната работа, 
како и за издавање и редовно доставување на ин-
формативниот билтен за работата на Советот. 

XIV. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА 

Член 166 
Членовите на Советот и функционерите што 

учествуваат во работата на Советот — припадници 
на албанската и турската народност — имаат пра-
во на седница на Советот и на неговите работни 
тела да зборуваат на јазикот на народноста" па 
која и припаѓаат. 

Член 167 
Излагањата на членовите на Советот и на 

функционерите што учествуваат во работата на Со-
ветот — припадници на албанската и турската на-
родност — на седница на Советот или на седница 
на работно тело на Советот на албански или тур-
ски јазик се преведуваат на македонски јазиќ, а 
излагањата на македонски јазик се преведуваат на 
албански и турски јазик, доколку припадниците на 
албанската и турската народност не се изјаснат да 
не се преведуваат на тие јазици. 

На членовите на Советот и на другите функ-
ционери кои учествуваат во работата на Советот, 
што и припаѓаат на албанската или турската на-
родност, материјалите за седниците на Советот од-
носно на работните тела на Советот им се доставу-
ваат на албански односно на турски јазик, докол-
ку тие не побараат материјалите да им се доставу-
ваат на македонски јазик. 
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XV. АКТИ НА СОВЕТОТ 

Член 168 
Советот, во остварувањето на сроите права и 

должности утврдени со Уставот на СРМ и со за -
коните, донесува уредби, одлуки, упатства и ре-
шенија за извршување на законите и на другите 
прописи и општи акти на Собранието. 

Советот, ,Е0 согласност со овластувањата утвр-
дени со Уставот иа СРМ и со законите, донесува 
насоки за работата на републичките органи на 
управата и на републичките организации, како и 
за работата на организациите, заедниците и здру-
женијата што вршат јавни овластувања врз осно-
ва на закон. 

Советот донесува заклучоци кога не одлучува 
со други акти. 

Член 169 
Советот со уредба го уредува извршувањето на 

законите и на другите прописи и општи акти на 
Собранието, утврдува општи начела за внатреш-
ната организација на републичките органи на уп-
равата и на републичките организации и уредува 
други односи, во согласност со овластувањата утвр-
дени со Уставот на СРМ и со законите. 

Советот со одлука одлучува за одделни праша-
ња и мерки за извршување на законите, другите 
прописи и општи акти на Собранието, основа 
стручни и други служби за своите потреби и за -
еднички служби за потребите на републичките ор-
гани на управата и го менува и дополнува овој 
деловник. 

Советот со упатство го пропишува начинот на 
работата на републичките органи на управата и на 
републичките организации. 

Советот со решение врши именување и наз-
начување односно разрешување од должноста на 
функционери во Советот, во републичките органи 
на управата и во републичките организации име-
нува и разрешува членови на органите на упра-
вувањето на организациите што вршат дејност од 
посебен општествен интерес определени со закон, 
одлучува за други персонални односи и за уп-
равни работи, како и кога во вршењето на своите 
овластувања и во своето работење донесува поеди-
нечни акти. 

Советот со насоки утврдува начелни ставови во 
поглед на остварувањето на политиката на Собра-
нието и на извршувањето на законите и другите 
прописи и општи акти на Собранието и на актите 
на Советот. 

Советот со заклучок ја утврдува положбата и 
зазема ставови. и гледишта по прашањата што ги 
претресувал на седница, утврдува мислења по 
предлозите за донесување на закони, нацртите на 
закони и предлозите на закони и на други про-
писи и општи акти и по материјали што тој не му 
ги поднел на Собранието, одлучува за определени 
прашања на внатрешната организација и односите 
во Советот, ги определува задачите на републич-
ките органи на управата и на републичките орга-
низации, како и задачите и рамките на работата 
на своите служби и зазема ставови за прашањата 
од својот делокруг. 

Член 170 
Одредбите на овој деловник за начинот на раз -

гледување и донесување на актите на Советот сход-
но се применуваат кога Советот е учесник во по-
стапката за подготвување и потпишување на оп-
штествени договори. 

Советот определува член на Советот што како 
негов претставник го потпишува општествениот 
договор со кој се согласил Советот. 

Член 171 
Уредбите, одлуките, упатствата, насоките и ре-

шенијата ги потпишува претседателот односно пот-
претседателот на Советот што претседавал на сед-
ницата на Советот. 

Известувањата за заклучоците на Советот ги 
потпишува секретарот на Советот, ако за одделен 
заклучок Советот или претседателот на Советот 
не одлучат да ги потпише претседателот на Со-
ветот. 

Член 172 
Уредбите, одлуките и упатствата на Советот се 

објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а решенијата се објаву-
паат ако за тоа одлучи Советот. 

Советот може да одлучи да се објават и опре-
делени насоки и заклучоци на Советот. 

За објавување на прописите и за исправките во 
текстовите на објавените акти на Советот се гри-
ж и Републичкиот секретаријат за законодавство и 
организација. 

Член 173 
Секретарот на Советот благовремено ги извес-

тува заинтересираните републички органи на упра-
вата и републичките организации за заклучоците 
на Советот. 

XVI. СТРУЧНИ И ДРУГИ С Л У Ж Б И НА СОВЕТОТ 

Член 174 
За вршење на стручните и другите работи за 

потребите на Советот, претседателот, потпретседа-
телите и членовите на Советот, Советот образува 
стручни и други служби. 

Стручните и другите служби на Советот се ор-
ганизираат и ги вршат задачите и работите од сво-
јот делокруг како единствена служба. 

Член 175 
Со стручните и другите служби на Советот ра -

ководи- секретарот на Советот. 
Секретарот на Советот, во однос на самоупра-

вувањето и меѓусебните односи на работниците во 
службите на Советот, има права и должности на 
старешина на републички орган на управата. 

Член 176 
Начелата за организацијата и основните задачи 

на службите на Советот ги утврдува Советот со 
одлука. 

XVII. З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 177 
Со влегувањето во сила на овој деловник пре-

стануваат да важат Деловникот на Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 10/68) 
и Одлуката за привремената внатрешна организа-
ци ја на Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 26/74). 

Член 178 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 12-39/5 
13 април 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Стр. 640 — Вр. 24 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

263. 
Врз основа на член 16 од Законот за само-

управните интересни заедници на вработувањето и 
за материјалното обезбедување за време на при-
времената безработност („Службен весник на СРМ" 
бр, 20/74), член 13 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на Општинската заедница на вработување-
то на град Скопје и точка 2 став 2 од Одлуката 
за утврдување на органите на управување и дру-
гите органи на Заедницата на вработувањето на 
град Скопје, Собранието на Заедницата на вработу-
вањето на град Скопје, на Х1-та седница одржана 
на ден 27. П. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОП-

ШТИНАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување на по-

драчјето на град Скопје се утврдува на 0,65%. 

Член 2 
Придонес за вработување плаќаат 
— работниците и работните луѓе — членови 

на Општинската заедница на вработувањето — 
Скопје, 

— работниците И работните луѓе што вршат 
дејност со личен труд и со средства во сопственост 
на граѓаните ако сакаат да остварат право на па-
ричен надоместок според одредбите на Законот и 
општите акти на Заедницата; 

— југословенските работници вработени во др-
жави со кои СФР Југославија нема склучено спо-
годба за осигурување во случај на безработиост ако 
сакаат да остварат право на паричен надоместок 
за време на привремена безработност по враќањето 
од странство според одредбите на Законот. 

Член 3 
Придонесот за вработување го пресметуваат и 

уплатуваат: 
— организациите, за своите работници, 
— работните луѓе што вршат дејност со личен 

труд и со средствата во сопственост на граѓаните, 
за работниците вработени ка ј нив и за себе ако и 
самите се обврзници на придонесот, 

— југословенските работници вработени во 
странство кои се обврзници на придонесот. 

Член 4 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесот за вработување е личниот доход на работ-
ниците во кој се содржани и придонесите и дано-
ците што се плаќаат од личниот доход (бруто ли-
чен доход). 

Член 5 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, 

застареноста и присилната наплата, како и казне-
ните одредби што се однесуваат на пресметува-
њето и уплатувањето на придонесите од личниот 
доход за сите корисници на општествени средства 
кои исплатуваат личен доход како и за работни-
те луѓе што вршат дејност со личен труд и со 
средства во сопственост на граѓаните, се примену-
ваат соодветни одредби од Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 6 
Со донесувањето на оваа одлука се става вон 

сила Одлуката за утврдување стапката на придоне-
сот за вработување на подрачјето на Општината на 
град Скопје број 02-578/1 од 23. I. 1976 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1976 
година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ВРАБОТУВАЊЕТО СКОПЈЕ 

Број 02-1138/1 
27 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

м-р Елка Димитрова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

264. 
Врз основа на член 28, точка 10 од Самоу-

правната спогодба за основање на Општинска за-
едница и основни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес, на својата 
седница на сите собори одржана на 17 јуни 1976 
година во Гевгелија, по претходна согласност на 
Собранијата на Основните заедници на здравството 
и здравственото осигурување — Титов Велес, Гев-
гелија и Неготино, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
Членот 3, став 1, точка 1 на Одлуката за уче-

ство на осигурените лица во трошоците при корис-
тењето на здравствената заштита што ја донесе Со-
бранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Титов Велес под бр. 
01-60/4 од 30. I. 1973 година се менува и ќе гласи: 

„Сите лекови со 3,00 динари по еден лек, ос-
вен за оние лекови за чија употреба е потребна 
непосредна интервенција од стручен здравствен 
работник. 

Осигурениците се ослободени од утврдената 
партиципација во износ од 3,00 динари во случаите 
кога цената на препишаниот лек е пониска од тој 
износ" 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се примену-

ва од осмиот ден по објавувањето во „Службен 
весник на СРМ". 

Бр. 01-299 
17 јуни 1976 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Л>. Ашиков, е. р. 



Стр. 642 — Бр. 24 

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — ГЕВГЕЛИЈА 

265. 
Врз основа на член 10, став 1, точка 5 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
станувањето („Службен весник на СРМ", бр. 49/74) 
и член 15, став 1, точка 9 од Статутот на Самоу-
правната интересна заедница на станувањето на 
општина Гевгелија, Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на станувањето на општина 
Гевгелија, на седницата одржана на 30 јуни 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува стапката на при-
донесот за станбена изградба што ќе ја уплату-
ваат ООЗТ, другите самоуправни организации и 
заедници. 

Член 2 

Основните организации на здружен труд, дру-
гите самоуправни организации од областа на сто-
панството, вклучувајќи ги и организациите на 
здружениот труд регистрирани како установи, рас-
поредени во областите од 1—8 од Номенклатурата 
за распоредување на стопанските и другите орга-
низации и државни органи по дејности, обврзни-
ци се на придонес од доход по стапка од 5,2%. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход, 
намален за пресметаните законски и договорни об-
врски, освен данокот на доход. 

Член 3 

Обврзници на придонесот од личен доход со 
стапка од 6%} се работниците што остваруваат ли-
чен доход од работен однос, освен работниците од 
член 1 па оваа одлука. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува бруто личниот доход. 

Член 4 

Обврзници на придонесот од личен доход по 
стапка од 6% се работниците вработени ка ј работ-
ните луѓе што работат со средства на трудот во 
сопственост на граѓани и користат дополнителен 
труд на други лица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува бруто личниот до-
ход. 

Член 5 

Обврзник на придонесот за станбена изградба 
е Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на СРМ за пензионерите и корисниците 
на права од пензиско и инвалидско осигурување 
по стапка од 6%. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензијата. 

Член 6 

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 
од доход се врши според прописите за данок на 
доход на основните организации на здружен труд, 
самоуправните организации и заедници, а од личев 
доход според прописите на даноците на граѓаните. 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јули 1976 година. 

Бр. 03-701 
30 јуни 1976 година 

Гевгелија 
Претседател, 

Т. Шимов, е. р, 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

266. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 46 од Самоу-
правната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Штип, Собранието на Основната заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Вини-
ца, на заедничка седница на Соборот на делегатите 
на земјоделците — корисници на услуги и Соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите, одржана на 27 мај 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАС-
ТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС 
ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ 
ВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВАТА ЗА РА-
БОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕ-

НОСТ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 

1. Стапката на придонесот од катастарскиот до-
ход на земјоделците се определува во височина 
од 15% во која е содржано: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита — од 10%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови — 
од 5%. 

2. Паушалниот придонес по осигуреник изне-
сува вкупно 50 динари и тоа: 

— 40 динари — на име придонес за задолжи-
телните видови на здравствената заштита; 

— 10 динари — на име придонес за правата 
од здравственото осигурување над задолжителните 
видови. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат придо-
нес за здравствено осигурување по 100 динари по 
член годишно, од тоа: 
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— 80 динари — на име придонес за задолжи-
телните видови на здравствената заштита; 

— 20 динари — на име придонес за правата од 
здравствената заштита над задолжителните видови. 

П 

Со денот на применувањето на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за стапката на при-
донесот од катастарскиот доход и паушалниот при-
донес по осигуреник за здравствено осигурување 
на работните луѓе што вршат земјоделска дејност 
со средства за работа над кои постои право на соп-
ственост за 1976 година број 04-9/11 од 29 декем-
ври 1975 година („Службен весник на СРМ" број 
3/76), по однос на осигурениците од подрачјето на 
Основната заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Виница. 

Ш 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1976 година. 

Број 04-10/8 
27 мај 1976 година 

Штип 
Претседател, 

Боро Нанов, е. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. 323 од 25. XI. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 75, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за настапу-
вање односно потпишување на РО — Фабрика за 
кожа и кожна конферкција „Методи Митевски — 
Брицо" од Делчево, односно на местото на досе-
цашниот директор Кирил Предарски е именуван 
за директор Коце Ангеловски кој со неограничени 
овластувања ќе ја застапува и потпишува работ-
ната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
извадокот од Статутот на Фабриката за кожа и 
кожна конфекција „Методи Митевски — Брицо" — 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
323/75. (57) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 278 од 5. XI. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 103, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на фирмата на Фабриката за ча-
дори и туристичка опрема „Винка", со седиште во 
Виница, која ќе гласи: Фабрика за туристичка 
опрема и чадори „Винка" — Виница. 

Бр. 24 — Стр. 643 

Промената н& фирмата се запиша во регистарот 
врз основа на статутарната одлука на работнич-
киот совет на фабриката бр. 01-187 од 19. IX. 1975 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
278/75. (58) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 290 од 26. XI. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 217, ја запиша во судскиот ре-
гистар Индустријата за автомобилски делови и 
трактори „Руен" — Кочани, Деловна единица — 
Претставништво, со седиште во Скопје, ул. „Мито 
Хаџи Василев — Јасмин" бр. 6. 

Предмет на работење: 
— заклучување на договори за набавка и про-

дажба на стоки во име и за сметка на работната 
организација; 

— обавување на деловни разговори и контакти 
со деловните партнери од подрачјето на цела Ју-
гос ловиј а; 

— организирање на состаноци со поедини де-
ловни партнери во земјата и странство; 

— вршење работи од комерцијална природа по 
претходно известување од страна на надлежниот 
орган (директорот на работната организација и ко-
мерцијалниот директор) и др. 

Раководител: Андонов Јордан. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на работничкиот совет на работната ор-
ганизација Индустрија за автомобилски делови 
..Руен" — Кочани бр. 02-360/135 од 30. VI. 1975 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
290/75. (59) 

Окружниот стопански, суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 326 од 25. XII. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 203, го запиша во судскиот 
регистар престанокот на деловната единица — Про-
давница број 65, со седиште во село Видовиште, 
Кочанско, на Трговската работна организација на 
големо и мало „Нова трговија" — Кочани, бидејќи 
се брише од регистарот. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на извршниот одбор на ОЗТ „Нова трго-
вија" — Кочани, бр. 0202-3/25 од 4. IX. 1975 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
326/75. . (60) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 289 од 25. XI. 1975 година, на регис-
тарската влока бр. 125, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на Станбеното претпријатие 
за стопанисување со станбени згради и станови во 
општествена сопственост, „Радовиш" — Радовиш, 
поради трансформирање на истото во стручна 
служба на Самоуправната интересна заедница за 
станување — Радовиш, 
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Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на Стан-
беното претпријатие — Радовиш, бр. 01-25 од 1. XI. 
Ј975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
289/75. (61) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 41 од 18. XI. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 11, го запиша во судскиот ре-
гистар основањето на деловната единица — Угости-
телски дуќан „Подгорка", со седиште во село Ста-
ро Коњарево на Земјоделската задруга „Тромега" 
од село Старо Коњарево, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на алкохолни и безалкохолни пи-

јалаци, мезиња, скара, цигари и кибрит, сите ви-
дови индустриски стоки. 

Раководител: Марков Милан. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на задружниот совет на задругата бр. 122 
од 25. VII. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
41/75. (бб) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 299 од 10. XII. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 187, го запиша во судскиот ре-
гистар следното: Досегашниот директор на Радио 
станица — Струмица Горѓи Јанев е резрешен од 
должност, на чие место за директор е именуван 
Иван Василевски, кој со неограничени овластувања 
ја застапува и потпишува организацијата на здру-
жен труд — Радио станица — Струмица. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината' Струмица 
бр. 01-1207/1 од 28. XI. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
299/75. (68) 

Од Окружниот стопански суд во Штип, со ре-
шението Фи. бр. 304 од 16. XII. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 12, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицата овластени за заста-
пување односно потпишување на работната орга-
низација — Индустрија за градежни материјали 
„Еленица" од Струмица, односно на местото на до-
сегашниот директор дипл. инж. Миле Илиев е име-
нуван Славчо Чорев. в. д. директор, со потполни и 
неограничени овластувања во однос на застапува-
њето потпишувањето на работната организација. 

За заменик директор е одреден Ванчо Николов, 
кој во отсуство на директорот неограничено ќе ја 
потпишува работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на Индустријата 
за градежни материјали „Еленица" — Струмица 
бр. 02-1403/1 од 8. ХИ. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
304/75. (69) 
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Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 324 од 25. ХИ. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 43, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на фирмата на Работната орга-
низција за производство и обработка на тутун 
„Борис Кидрич" — Струмица, која за натака ќе 
гласи: Сложена организација на здружен труд „Ју-
готутун" — Скопје, Работна организација за про-
изводство и обработка на тутун „Борис Кидриќ" 
со седиште во Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
324/75. (70) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 333 од 30. ХИ. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 367-01-06, ја запиша во суд-
скиот регистар Деловната единица — Продавница 
број 8, со седиште во Струмица, булевар „Маркс и 
Енгелс" бб на ООЗТ — Текстил и галантерија, 
со седиште во Струмица, во состав на РО на голе-
мо и мало „Југопромет" — Струмица. 

Предмет на работење: 

— продажба на текстил, куса плетена стока, 
машка, женска и детска конфекција, галантерија, 
базарска стока, козметички производи, кожна га-
лантерија, бижутерија, фотографски и оптички 
апарати, инструменти и прибор, часовници и изра-
ботки од драгоцени материјали и производи од 
стакло и порцелан. 

Раководител: Христов Никола. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на ООЗТ Текстил 
и галантерија — Струмица во состав на РО „Југо-
промет" — Струмица, бр. 01-4885/1 од 8. XII. 1975 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
333/75. (71) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 280 од 10. XI. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 257, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување односно потпишување на Модната конфек-
ција „Астибо" — Штип, односно на место на досе-
гашниот в. д. финансиски директор Ристо Јанков 
се запиша за финансиски директор Штерјо Митев, 
кој со полно и неограничено овластување ќе ја 
застапува и потпишува организацијата на здру-
жен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Работната заедница од 8. 
X. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
280/75. (72) 
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КОНКУРСИ 
Работничкиот совет при Угостителско-тргов-

екото претпријатие „МЛАДОСТ" — Демир Хисар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување директор (реизбор) 

УСЛОВИ: 

Кандидатите, покрај општите услови предви-
дени со Законот, треба да ги исполнуваат и след-
ниве посебни услови: 

— да имаат виша стручна спрема (звање еконо-
мист) и работно искуство 8 години од кои 4 години 
раководно искуство во областа на угостителството. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Работничкиот совет. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Некомплетирани документи нема да се разгле-
дуваат. (176) 

Централниот работнички совет на АК „Тиквеш" 
— Кавадарци, врз основа на својата одлука од 6. 
05. 1976 година и одредбите за систематизацијата 
на работните места на работната заедница „Заед-
нички служби" го распишува следниот 

К О Н К У Р С 

за избор — пополнување на работното место 
директор на финансиски сектор 

Покрај општите услови предвидени во ЗМОРЗТ, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да е дипломиран економист или да има за-
вршено висока школа од економски смер со 
најмалку 5 години работно искуство во стру-
ката; 

— да не е осудуван и да не е под истрага; 

— да поседува морално-политички квалитети и 
организациони способности, а кои се дока-
жуваат со резултатите од неговото досегаш-
но работење; 

— да е самоуправно определен, а кое го дока-
ж а л во досегашното свое работење; 

— примениот кандидат ќе биде задолжен со 
извршување на програма и задачи во реиз-
борниот рок. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Пријавите со потребните документи да се дос-
тавуваат до Секторот за општи, кадровски и прав-
ни работи при АК „Тиквеш" — Кавадарци со наз-
нака за конкурсната комисија. 

^благовремените и некомплетираиите со пот-
ребните докази пријави нема да бидат земени на 
разгледување. (177) 

Советот на економскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставник (во сите звања) по пред-
метот: 

— Комерцијално работење со испитување на 
пазарот. 

Условите за избор се регулирани со Законот за 
високото образование и Статутот на работната ор-
ганизација на Економскиот факултет во Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Економскиот факултет во Скопје во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на конкурсот. (178) 

Основната организација на здружен труд „ХЕ-
МИМПЕКС" при Основната организција за внат-
решно-надворешна трговија и стопанска авијација 
„АГРОХЕМИЗАЦИЈА" Со. Н. — Скопје ул. „Иво 
Рибар Лола" бр. 2-4 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место делегат во 
Претставништвото во Братислава 

Услови за работно место: 

— висока, виша или средна стручна спрема. 

Работно искуство: 

— за висока и виша стручна спрема 8 години 
работен стаж од кои 3 години на работи на 
надворешно-трговскиот промет; 

— за средна стручна спрема 15 години работен 
стаж од кои 10 години на работа на над-

ворешно-трговскиот промет. 
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Знаење на едеп од странските јазици: англиски, 
германски, француски и руски. 

Доказ за знаење на странски јазик: уверение 
за1 положен виши степен на овластената школа или 
потврда од факултет или виша ш к о л а в а положен 
испит за знаење на странски јазик и корссподен-
ди ја. 

Уверение да не постои законска или друга 
забрана за работа на падворешно-трговскиот про-
лет. 

• Уверение од надлежната Стопанска комора за 
.„гппттиуЕање на условите за работа на надвореш-
но-трговскиот промет според Општествениот дого-
вор („Службен лист на СФРЈ" бр. 13/73). 

За виша или средна стручна спрема проверка 
па стручната и работната способност спрема Само-
управната спогодба. 

Личниот доход се одредува според Самоуправ-
ната спогодба за распределба на личните доходи. 

Пријавите на кандидатите со соодветните при-
лози за докажување на стручната подготовка и ра-
ботното искуство да се доставуваат на означената 
адреса. 

За резултатите по конкурсот секој кандидат ќе 
биде посебно информиран во рок од 15 дена по 
изминувањето на рокот за конкурирање. 

Конкурсот е отворен 15 дена од неговото обја-
вување. 

Неблаговремено поднесените и некомплетирани 
пријави нема да се земаат во разгледување. (197) 

Советот на институтот за тутун — Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на: 

1. Еден виши научен соработник во работната 
единица за заштита на тутунот; 

2. Еден научен соработник во работната едини-
ца за технологија, ферментација, фабрикација и 
хемија на тутунот; 

3. Еден виши стручен соработник во работната 
единица за селекција, агротехника и семепроиз-
водство. 

УСЛОВИ: 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд и Законот за организација на научните 
дејности, кандидатите да ги исполнуваат и след-
ните : 
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— под 1, да има докторат на науките и позна-
чајни објавени научни трудови; 

— под 2, да игла завршено трет степен на зем-
јоделско-шумарски факултет и објавени научни 
трудови врз основа на кои се докажува дека вла-
дее со проблемите на научната област; 

— под 3, да има завршено земјоделско-шумар-
ски факултет и да има позначајни објавени или 
познати стручни трудови. 

Кон пријавата кандидатите да ги приложат 
потребните документи според ЗМОР и Законот за 
организирање на научните дејности, работна биог-
рафија и трудови. 

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

Пријавите со потребните документи се доста-
вуваат до Секретаријатот на Институтот. (198) 

Комисијата за избор и именување на Собра-
нието на општината Дебар, врз основа на член 124 
од Законот за основното образование и воспитување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/76) 

р а с п и шу в а 

К О Н К У Р С 

за именување директор на централното основно 
училиште „Моша Пијаде", е. Папрадник — Дебарско 

Кандидатите, покрај општите услови предвиде-
ни со Законот за меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд, треба да ги исполнуваат 
и следниве посебни услови: 

а) да имаат завршено филозофски факултет-
педагошка група и педагошка академија-отсек за 
одделенска настава, лице кое завршило соодвет-
на група за образование на наставници на: факул-
тет, висока школа, ликовна академија, музичка 
академија, педагошка академија или виша школа; 

б) кандидатите со филозофски факултет да 
имаат најмалку 3 години работно искуство во стру-
ката, а со ПА 5 години работно искуство во стру-
ката; 

в) да поседуваат организаторски ' педагошки 
способности и морално-политички квалитети. 

Пријавите со потребните документи се подне-
суваат до Комисијата за избор и именување на 
Собранието на општината Дебар во рок од 15 дена, 
сметано од денот на објавувањето. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид. (200) 
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Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76), Соб-
ранието на општината Гевгелија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор (реизбор) на еден судија 
на О П Ш Т И Н С К И О Т суд — Гевгелија 

Кандидатите за споменатото работно место тре-
ба да ги исполнуваат условите предвидени во член 
74 од Законот за редовните судови („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 10/76). 

Пријавите со документите за докажување ис-
полнувањето на условите, заинтересираните канди-
дати да ги достават до Комисијата за избори и 
именувања на Собранието на општината Гевгели-
ја во рок од 15 дена сметано од денот на обја-
вувањето. 

Бр. 01-386/1 
8 јули 1976 година 

Гевгелија 

КОМИСИЈА 
ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 

ИМЕНУВАЊАТА 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
садови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76), Соб-
ранието на општината Кичево 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на претседател и 3 (тројца) 
судии во Општинскиот суд — Кичево 

Заинтересираните кандидати кои ги исполну-
ваат условите од член 74 став 1 од Законот за ре-
довните судови, пријавите треба да ги поднесат до 
Собранието на општината Кичево — Комисија за 
избор и именување, во рок од 15 дена сметано од 
денот на објавувањето. 

Објавата за избор на тројца судии останува от-
ворена до пополнувањето на слободните работни 
места. 

Бр. 02-3584/1 
15 јули 1976 година 

Кичево 
КОМИСИЈА 

ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА 

јули 1976 



Стр. 648 — Вр. 24 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 23 јули 1976 

СОДРЖИНА 

Страна 

263. Одлука за помилување на осудени лица 617 

264. Одлука за групно помилување на осуде-
ни лица — — — — — — — — — 617 

265. Одлука за усогласување на инвалид-
скиот додаток, посебниот инвалидски до-
даток и материјалното обезбедување за 
време на професионална рехабилитаци-
ја со движењето на просечните животни 
трошоци — — — — — — — — 618 

266. Одлука за усогласување на постојаното 
материјално обезбедување на учесниците 
од Народноослободителната војна со дви-
жењето па просечните трошоци на жи-
вотот — — — — — — — — — 618 

267. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за распределба на средствата 
за изградба и опремување на нестопан-
ски објекти што се од општ интерес за 
Републиката за 1976 година — — — 619 

268. Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за определување на сред-
ствата, корисниците и условите за начи-
нот на учество на СР Македонија во ф и -
нансирањето на инвестициите во здрав-
ството за периодот 1974—1975 година — 619 

269. Одлука за изменување на Одлуката 
за давање на кредити од средствата на 
штедните влогови ка ј Поштенската ште-
дилница — — — — — — — — 619 

270. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за определување премија за 
кравјо и овчо млеко во 1975 година — 620 

271. Договор за спроведување на политиката 
на цените во 1976 година — — — — 620 

272. Деловник на Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — — 622 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

263. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за вработување на подрачјето на 
Општината на град Скопје — — — — 641 

264. Одлука За измена и дополнување на Од-
луката за учество на осигурените лица 
во трошоците при користење на здравст-
вена заштита — — — — — — — 641 

265. Одлука за утврдување на стапката на 
придонесот за станбена изградба — — 642 

266. Одлука за стапката на придонесот од ка-
тастарскиот доход и паушалниот придо-
нес по осигуреник за здравствено оси-
гурување на работните луѓе што вршат 
земјоделска дејност со средствата за ра-
бота над кои постои право на сопстве-
ност за 1976 година — — — — — — 642 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод »Гоце Делчев" — Скопје 


