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65 
УКАЗ 

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ, а во 
врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на На-
родното собрание на НРМ, Президиумот на Народното 
собрание на НРМ го прогласува Законот за народните 
одбори на општините, што го донесе Народното собра!-
н|ие неа НРМ на седницата од 3 јули 1952 година, а 
кој гласи: 

ЗАКОН 
ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОПШТИНИТЕ 

Глава прва 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Народниот одбор на општина; е претставнички ор-

ган на државната власт на работниот народ и орган на 
народното самоуправување во општината. 

Член 2 
Народниот одбор на општина го ускладува и обез-

бедува стопанскиот, комуналниот, социјалниот и кул-
турниот развиток на општината како целина., го штити 
и помага развитокот на социјализмот и зацврстува-
њето на демократскиот правен, поредок, врши одредени 
пра (ва спрема самостојните стопански организации а 
врши и други задачи што му се ставени во надлежност. 

Член) 3 
Народниот одбор на општина е највисок орган 

на државната власт на подрачјето на општината и нему 
му се подредени сите локални органи на управата на 
подрачјето на општините. 

Народниот одбор на општина ја извршува власта 
во границите на правата и должностите што му се 
одредени со Уставот и законот. 

Само со закон можат на подрачјето на општина) 
за работи од републиканска! надлежност да се осни-
в ф т органи на управата непосредно подредени на ре-
публиканците органи. 

Член 4 
Народниот одбор на општина го избираат жите-

лите на општината на основа општо, еднакво и непо-
средно избирачко право со тајно гласање. 

Народниот одбор на општина се избира на три 
години. Почетокот на овој период (мандатен период) 
се смета од денот на изборот на народниот одбор. 

Член 5 
Народниот одбор №\ општина и неговите одбор-

ници за својата работа им се одговорни на своите 
избирачи. 

Под условите и на начинот1 пропишан со закон 
избирачите можат да1 го опозозат секој одборник и 
пред да истече рокот за кој е избран. 

Изборот и опозивот на одборниците се уредува 
со посебен закон. 

Член 6 
Сите работи од својата надлежност народниот 

одбор на1 општина ги врши на свои седници, освен 
работите што му се дадени во делокруг на претседа-
телот или на советите на народниот одбор. 

Член 7 
Сите работи од својата надлежност народниот 

одбор на општина! ги врши на основа уставот, законите 
и другите општи прописи од повисоките државни 
органи. 

При вршењето на работите, народниот одбор на 
општина се потпира на иницијативата и соработкава 
на народните маси и организациите на работниот 
н1а|род. 

Член 8 
Општината опфаќа едно или повеќе места (градче, 

села, заселци, работнички населби и слични населби), 
што прават географска и економска целина. 

Член 9 
Поделбата на територијата на Народна Репуб-

лика Македонија на општини се врши со посебен закон, 
Основањето, соединувањето и укинувањето на 

општини како и променувањето подрачјата на општи-
ните се врши со закон. 

Имињата! на општините и седиштето на народните 
одбори на општините, како и имињата на селата може 
да ги менува Президиумот на Народното собрание 
со) указ. 

Член 10 
Споровите за) граници помеѓу општини во една! 

иста околија ги решава народниот одбор на околната, 
а споровите за граници помеѓу општини од подрач-
јето на две околии ги решава) Президиумот на На-
родното собрание. 

Обележувањето на граници на општини го врши 
народниот ' одбор на околната во чиј состав е 
општината. 

Член 11 
Секоја општина се наоѓа во подрачјето на една 

околија. 
Член 12 

Односите помеѓу народните одбори на општините 
и другите органи на државната власт и државната 
управа се забиваат на права и должности одредени со 
закон. 
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Член 13 
Секој народен одбор на општина има свој статут. 

Својот статут народниот одбор на општина го доне-
сува во согласност со народниот одбор на околната. 

Со статутот се уредува внатрешното устројство 
на народниот одбор на општината, помеѓу неговите 
органи 'Се распоредуваат неговите, надлежности и од-
редува начинот на неговото попување, како и одно-
сот на народниот одбор спрема установите и претпри-
јатијава што ги основал односно во однос на кои ги 
врши правата на оснивач. 

Статутот на народен одбор на општина почнува да 
важи откако го потврди народниот одбор на околната. 

Глава втора 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 
НА ОПШТИНИТЕ 

1) Надлежности 

Член 14 
Народниот одбор н^ општина ги врши сите ра-

боти што се од непосреден интерес за стопанскиот, ко-
муналниот, социјалниот и културниот развиток нз( 
општината доколку за поедини работи со закон не е 
одредена надлежност на повисоките државни органи. 

Во надлежност на; народен одбор на општина спа-
ѓаат особено следните работи од непосреден интерес 
за (стопанскиот, комуналниот, социјалниот и култур-
ниот развиток на општината: 

— буџетот на општината; 
—^локалните давачки; 

— редот и начинот на ползување пашњаците, 
шумите, утрините и каменоломите на кои право на 
управување има општината, жиропадот; испашата на 
имањата н а поединци; начинот но ползување на се-
зонските патишта и| премини; 

— донесувањето на регулациониот план во со-
г леност со народниот одбор на околната; комунал-
ните уреди и условите за ползување на истите, како 
и локалните установи и нивните односи спрема гра-
ѓаните (водоводот, бунарите, изворите, чешмите, ка-
нализацијата,, бањите, пералните и ел.); уредувањето 
ва местата, изградувањето и одржувањето на ули-
ците, дрворедите, парковите, тревниците и ел.; уре-
дувањето на пазајриштата; одржувањето чистоќата, 
масниот сообраќај, изградувањето и одржувањето на 
месните патишта и мостови; јавното осветление, одр-
жувањето н'3| станбениот фонд и надзорот над пол-
зувањето на истиот; гробиштата!; 

— грижата за извршување на прописите за задол-
жителното основно школување и основната настава; 

— одржувањето на лекарската служба, здравстве-
ните станици, амбулантите, бабичката- служба и ел.; 
преземањето асанациони работи во местен обем; над-
зор над одржувањето на чистотата на изворите, п о о -
дите, 'бреговите од реките и ел.; надзорот над хиги-
енските услови во јавните локали; 

— заштитата на легата и мајките; обдеништата, 
детските игралишта, летовалишта^ градинки и ел.; збри-
нувањето на лицата нај кои им е потребна заштита; 

— одржувањето на локалниот ред и мир; над-
зорот над употребата на плоштадите, улиците и дру-
гите јавни места за општествените потреби на; гра-
ѓаните; чувањето на пол јата, лоз јата, и поло де леќите 
средства; димничарската служба! и мерките против 
пожар, поплава и елементарни непогоди. 

Народниот одбор на општина непосредно ги из-
вршува законите и другите прописи од повисоките 
државни органи и ги врши работите од извршната 
делатност во однос на граѓаните, стопанските и оп-
штествените организации и установи кога тоа му е со 
закон или други прописи ставено во надлежност. 

Член 15 
На1длежноста ша народните одбори на општина се 

утврдува со закон и прописи од повисоките државни 
органи донесени на основа закон. 

Поедини работи од непосреден интерес за сто-
панскиот, комуналниот,*културниот и социјалниот раз-
виток на општинава можат да бидат - одземени од на-
родниот одбор на општината односно неговата над-
лежност во тие работи може да биде ограничена само 
со закон. 

Член 16 
Сите раЈботи од с в о ј т а надлежност народните 

одбори на, општините ги вршат на основа законот и во 
границите на законот и општите прописи од повисо-
ките државни органи; 

На обнова и во границите на« овластени јата што 
му се дадени со заносили општи прописи од повисо-
ките државни органи народните одбори на општините 
можат да донесувѕаѕат дополнителни прописи за уре-
дувале на работи од својата надлежност. 

Во работите од непосреден интерес за стопанскиот, 
комуналниот културниот и социјалниот развиток на 
општината што не се уредени со закон, народниот 
одбор на општина) има пра!во да донесува самостојни 
прописи и други акти!. 

Во случај неслагање помеѓу прописите од наро-
ден одбор на општина и прописите од повисоки др-
жавни органи се применуваат прописите од повисо-
ките државни органи. 

Член 17 
Народниот одбор на општина самостојно го доне-

сува буџетот на општината. 
Општината има право на одреден постоток од 

општествениот допринос, данокот на доход и другите 
со закон одредени даноци што ги плаќаат стопанските 
организации и другите даночни обврзници на неј-
зиното подрачје. Минималниот постоток од општестве-
ниот допринос и данокот што влегува! во буџетот на! 
општината се одредува! со општествениот план и про-
писи од надлежните републикански органи. 

За подмирувањето на локалните потреби народ-
ниот одбор на општина! може да воведува локален 
прирез, а за изградување на одредени комунални, со-
цијални и културни објекти да воведува и местен са-
модопринос. 

Со буџетот на општината народниот одбор на 
општина самостојно ја одредува расподелбата на сите 
приходи на општината за вршење на работите од сво-
јата Надлежност и за подмирување на трошените на 
својата администрација!, како и за потребите на сто-
панството и другите општествени делатности што се 
финансираат од буџетот на општината. 

Член 18 
Општината е правно лице. 
Народниот одбор на општината го врши правото 

на управување со сите земјишта и згради во општи-
ната што се општонароден имот, доколку тоа право не 
припаѓа на други државни органи, стопански органи-
зации, установи или заедници (села и ел.). 
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Земјиштата! и зградите правото на управување 
со кои и припаѓа да општина, народниот одбор на оп-
штината) може да ги; даде на ползување на задружните 
и општествените организации и на поедините граѓани 
само по одредбите на закон. 

Правото на управување со земјишта и згради 
може од општина да го пренесе на околија или на ре-
публикански државен орган само Президиумот на На-
родното собрание со указ. 

Член 19 
Народниот одбор на општина врши управа со 

општонародната имовина во општа употреба на- своето 
подрачје (патишта, реките, каналите, парковите итн.), 
ипо служат исклучиво за потребите на жителите на 
општината', доколку со закон поедини делови од таква 
имовина не се дадени на управување на други држав-
ни органи, стопански организации или установи. На-
родниот одбор на општина врши управа и со другата 
општонародна имовина на општа употреба на своето 
подрачје што со прописи од повисоките државни ор-
гани му е дадена на управа. 

Во вршењето на управата со општонародната 
имовина) во општа употреба народниот одбор на општи-
на има право да ја одредува определбата, начинот и 
условите за нејзината употреба, да донесувај прописи 
и мерки за нејзиното чување, одржување и унапреду-
вање да одлучува за ставањето ка таква имовина вон 
општа употреба како и да одредува органи за вршење 
на одредени работи на управа оо таква имовина. 

Во случај на (спор помеѓу два народни одбора на 
општини од подрачјето на една иста околија, како и 
помеѓу народен одбор наѕ општина од една страна и 
друг државен орган, стопанска организација или уста-
нова од друга страна за тоа) на кого му припаѓа врше-
њето на управа со општонародна имовина во општа 
употреба што се наоѓа! на подрачје на околија решава 
наредниот одбор на околијата. 

Член! 20 
Во случај кога на народен одбор на општина му 

пренесува извршување РЛ> работа од своја надлежност, 
народниот одбор на околијата е должен на народниот 
одбор на општината да му ги обезбеди средствата по-
требни за! извршување на работата. 

1 Член 21 
Народниот одбор на општина има право да, по 

сопствена иницијатива или по предлог од работните 
колективи, општествените организации и граѓаните, со 
средствава од својот буџет, оснива стопански прет-
пријатија, како и комунални, културни, просветни, 
здравствени и социјални установи. 

Во согласност со народниот одбор на други оп-
штини или градови народниот одбор на општина може 
да! оснива заеднички претпријатија и установи. 

Правото на стопанска управа и управен надзор 
во поглед на заедничките претпријатија и установи го 
врши оној народен одбор што ќе го одредат обива-
ните, а ако оснивачите не го одредат, тоа право го 
врши народниот одбор на чие подрачје се наоѓа се-
диштето на претпријатието односно установата. 

Член: 22 
Народниот одбор на општина може да претресува 

прашања што се во непосредна надлежност на повисо-
ките државни органи и јЈа става предлози за нивното 
решавање согласно со законот, 

Член 23 
На подрачјето на општината и во границите одре-

дени со општи прописи, народниот одбор на општина 
врши нз1дзор над извршувањето на законот и другите 
прописи од страна на општествените ^ другите орга-
низации, установите и граѓаните. 

Народниот одбор на општина'води во прва степен 
управна и едминистративно-казнена постапка и приме-
нува стопанско-управни и управно-надзорни само до-
колку тоа изрично му е ставено во надлежност со про-
писи од повисоките државни органи. 

Член; 24 
Народниот одбор на! општина има со закон одре-

дени права на надзор над извршувањето на закон-
ските обврски од страна на сите стопански претпри-
јатија! на подрачјето на општината. 

Спрема претпријатијата што ги основал сам, на-
родниот одбор на општина врши и посебни права утвр-
дени со закон. 

Член 25 
Во однос на установите што ш основал сам или 

што се финансираат од буџетот на општината, народ-
ниот одбор на општината има право н(а надзор и право 
на применување на управни мерки предвидени со закон. 

Член 26 
Расходите за администрацијата на народниот од-

б®ор н)а општината), како и» расходите за личните из-
датоци на претседателот одборниците и членовите на 
совет можат да) се исплатуваат од сите приходи на 
општината. 

Член 27 
Народните одбори на општините се должни на 

сите други државни органи да им укажуваат правна и 
друга! помош во извршувањето, на работите од нивната, 
надлежност. 

Член 28 
Сукобите на надлежност помеѓу народните од-

бори на општини од подрачјето на една иста околија 
ги решава народниот одбор на околната, а нивните 
сукоби на надлежност во работите што се однесуваат 
до управната постапка, стопанско -управни или управно-
надзорни мерки ги решава надлежниот совет на на-
родниот одбор на (жолијата). 

Сукобите на. надлежност помеѓу народни одбори 
на општини од подрачјето на две разни околии ги ре-
шава Президиумот на Народното собрание доколку 
народните одбори на односните околии споразумно не 
ги решат а нивните сукоби на надлежност во работите 
што се однесуваат до управната постапка, стопанско-
управни и угфз&но-надзорни мерки ги решава над-
лежниот републикански! орган на државната управа. 

2) Односи на народните одбори на општините 
спрема народните одбори на околната 

Член 29 
Народниот одбор на околната има, право на над-

зор во поглед на законитоста на работата на народ-
ните одбери на општините и нивните органи. 

Член 30 
Во вршењето на надзорот народниот одбор на о-

колијата има право дај ги поништи или укине незако-
н и т е акти на народниот одбор на општината во рок 
од два месеца од приемот н& актот. 
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Во оние работи што не се уредени со закон или 
други општи прописи од повисоките државни органи 
народниот одбор на околијагга има право да ги поништи 
или укине и оние акти на народен одбор на општина 
со кои е повреден општиот интерес. 

Во границите на својот делокруг надлежниот со-
вет на народен одбор на околија, а во итните слу-
чаи и претседателот н а народниот1 одбор на околија, 
може да ги задржи од извршување ^законитите акти 
на народен одбор на општина односно неговите акти 
со кои е повреден општиот интерес и на народниот 
одбор на околната да му предложи да ги поништи 
или укине. Правото на задржување можат овие орга-
ни да го вршат во рокот пре дви лен за поништувале 
или укинување на тие акти (член 34). 

Ако народниот одбор на околија на кој му е 
предложено да поништи или укине некој задржан акт 
од народен одбор на општина не донесе никаква одлука 
во рокот предвиден! во член 40 на овој Закон, задржа-
ш е акт влегува во сила и може да се изврши. 

Член 31 
Во границите на својот делокруг надлежниот совет 

на народен одбор на! околија може да ги поништи или 
укине ^законитите 'акти на совет на народен одбор 
на општина). 

Ако тие акти се донесени на основа одлука или 
други општи прописи на народниот одбор на општината, 
надлежниот совет на народен одбор на околија може 
истите само да ги задржи од извршување и на народ-
ниот одбор на општината' да. му предложи да ги по-
ништи или укине. Истото право на задржување го има 
надлежниот совет на народен одбор на околија и во 
поглед на оние ајкТи на совет на народен одбор на оп-
штина што се донесени во работи што не се уредени 
со закон или општи прописи од повисоките државни 
органи а со кои е повреден општиот интерес. 

Ако народниот одбор на општината на кој му е 
предложено да поништи или укине задржан акт што 
го донел негов совет, не донесе никаква одлука во1 рок 
од два месеца од денот на приемот на актот за задр-
жување (се смета дека го потврдил зз!држаниот акт. 

Член 32 
Повреда на општиот интерес постои кога актот на 

народен одбор на општина или негов орган во спро-
тивност со основните начела на правниот поредок нЗ-
Федеративна Народна Република Југославија или со 
основниот смер на нејзиниот социјалистички развиток. 

Член 33 
При вршењето надзор во поглед на) законитоста 

на актите на народен одбор на општина и неговите ор-
гани, народниот одбор на околината односно неговиот 
совет може на органот што го донел актот претходно 
да му укаже на незаконитоста на актот и од него да 
бара тој акт во одреден рок да го повлече или измени. 

Член 34 
Во вршењето надзор над актите на народните од-

бори на општините, Президиумот на! Народното собра-
ние може да ги поништи или укине ^законитите, акти 
на народните одбори на општините во рок од два ме-
сеца од , приемот на актот. 

По исклучок, Президиумот на Народното собрание 
може и ПО' истекувањето на рокот од претходниот став 
да поништи или укине акт на народен одбор на оп-
штина! што влегол во сида ако поради него може да 

настани тешка опасност за животот или здравјето на 
луѓето или тешка опасност за јавниот мир и поредок. 

Вршејќи го правото на надзор над законитоста на 
актите на совет на народен одбор на општина, надлеж-
ниот републикански орган може да поништи или укине 
Незаконити акти во рок од два месеца од приемот, а 
по овој рок само ако се тие во спротивност со основните 
начела и правниот поредок на Федеративна Народна 
Република Југославија или основниот правец на неј-
зиниот социјалистички развиток. 

Член 35 
Решението за поништување, укинување односно 

задржување на акт нај народен одбор на општина) мо-
ра! да биде образложено со повикување на соответните 
прописи. 

Член 36 
Народниот одбор на општина чиј акт е поништен!, 

укинав или задржан има право да поднесе жалба до 
Президиумот на Народното собрание. 

Советот на народниот одбор на општина чиј акт 
е поништен, укинат или задржан има право да! поднесе 
жалба до надлежниот републикански орган. 

Жалбата може да, се поднесе во рок од 15 ден|а 
од денот на приемот на решението за поништување, 
укинување или задржување. 

Органот што е надлежен да донесе решение по 
жалбата може актот против кој е таа изјавена да 
го потврди, поништи или укине. 

Член 37 
Актите на народен одбор на општина) донесени во 

управната постапка можат органите на народниот од-
бор на околијагга да ги поништат укинат односно за-
држат согласно со прписите и под условите на управ-
ната) постапка. 

Член 38 
Народниов одбор на околија|та може (согласно со за-

конот и законските овластени ја да го спречи извр-
шувањето на. о т е акти од народен одб<ор на општина 
и неговите органи што се поништени, укинати или 
задржани. 

Член 39 
Ако народен одбор на општина односно негов ор-

ган не изврши или навреме не изврши некоја работа 
што бил должен да ј а изврши или што повисок држа-
вен орган му ја одреди во границите на своите надлеж-
ности, народниот одбор на околијата односно неговиот 
орган може таа работа сам да: ј а изврши, но општината! 
е должна да ги накнади трошковите за извршувањето. 

Против актот од народниот одбор на околната; 
или неговиот совет со кој се презема извршувањето 
на работа од надлежноста на народен одбор на општи-
на и тегов совет и против одлуката з& накнада на тро-
новите 1 на извршувањето, народниот одбор на општи-
ната односно неговиот совет има право па жалба до 
Президиумот на Народното собрание односно надлеж-
ниот републикански орла(н во рок од 15 дена од денот 
на приемот на решението. 

Член 40 
Ако народен одб*ор на околија односно негов со-

вет не го врши своето право на надзор во поглед на 
законитоста на ра1ботата на народен одбор на општи-
на, ПрезидИумот на Народното собрание односно над-
лежниот републикански орган ке му укаже на незако-
нитоста! на актот на народниот одбор на општината^ 
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ке бара од него тој акт во одреден рок да го поништи 
или> укине. 

Во случај народниот одбор на околната односно 
неговиот орган и после тој рок не го поништи или у-
кине актот на народниот одбор на, општина или не-
говите органи, Президиумот на Народното собрание 
односно надлежниот републикански орган има право, во 
рок од два месеца! од денот со кој истекнува рокот од-
реден по претходниот став, во својата надлежност да 
донесе акт За поништување или укинување на кој е 
овластен ка|ко надзорен орган. 

Президиумот на Народното собрание односно над-
лежниот републикански орган може и по истекува-
њето на рокот предвиден во претходниот став да го 
поништи актот на) народниот одбор на општина или 
неговиот совет ако со извршувањето на актот би на-
станаа тешка опасност за животот и здравјето на 
луѓето и јавениот мир и поредок. 

Член 41 
Ако смета дека со пропис или друг акт од пови-

сок државен орган е повредено некое негово со закон 
утврдено право, народниот одбор на општината има 
право нЈа Президиумот на Народното собрание да му 
поднесе приговор за заштита на своите самоуправни 
права. 

Приговорот за! заштита на самоуправните права 
против акти од Президиумот на Народното собрание 
му се поднесува на Народното собрание. 

По приговорот може Президиумот на Народното 
собрание односно Народното собрание да го поништи 
или укине актот против кој е поднесен приговорот. 
Поднесениот приговор не го задржува тој акт од из-
вршување. 

Член 42 
Президиумот на Народното собрание може да го 

распушти секој народен одбор н& општина и пред да 
му истече мандатниот период за кој е избран ако него-
вата работа е во очевидна противност со Уставот и 
законите и да именува привремена управа од граѓани 
што се запишани во бирачкиот список на општината.. 

Во случај распуштање на народен одбор по прет-
ходниот став изборот на нов набоден одбор мора да 
се одржат во рок од два месеци од денот на распуш-
тањето. 

Од особено важни прилики Президиумот на На-
родното собрание има право на/ секој народен одбор на 
општина да му го продолжи мандатот но највеќе за 
една година. 

Член 43 
Народниот одбор на околија е должен да се гри-

жи за правилната работа на народните одбори) на оп-
штините на. подрачјето на) околната и да им ја ука-
жува^ потребната стручна и техничка помош. 

Член 44 
За* другите меѓусебни односи помеѓу народните 

одбори на општините и народните одбори на околиите 
се применуваат соодветните одредби на Законот за на-
родните одбори на околиите и другите закони. 

3) Одговорност на општината за накнада на штетата 

Член 45 
Општинава одговара за штетата што одборник или 

службеник на народниот одбор на општината им ја 
направи на граѓаните или правните лица со својата не-
законита работа при вршењето на службена работа. 

Член 46 
За правото на оштетеникот да му се накнади ште-

тана! за висината на накнадата и за начинот на напла-
тата решава народниот одбор на општината. 

Против решението за накнада на штетата! оштете-
никот има право на тужба до надлежниот суд во рок 
од 30 дена од приемот на решението. 

Барањето за накнада на штета оштетеникот го 
поднесува до народниот одбор на општината. 

Ако народниот одбор на општината не го уважи 
барањето во целина или деломично или по барањето 
не се изјасни во рок од 30 дена од денот на приемот, 
оштетеникот може да поднесе тужба до надлежниот 
суд. 

Член 47 
За исплатената накнада! на штета, општината има 

право на регрес од одборникот односно службеникот 
што со својата незаконита работа ја! направил ште-
тата. 

Во особено оправдани случаи народниот одбор на 
општината може по сослушана на советот за стопан-
ство на народниот одбор на! околината да го ослободи 
одборникот односно1 (службеникот од обврската да и ја 
накнади штетата што општината ја платила. 

Глава трета 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР 
НА ОПШТИНА 

1) С о с т а в 

Член 48 
Народниот одб<ор на општина! го сочинуваат .него-

вите одборници. 
Во народниот одбор на општина Се избираат од 

11 до 35 одборници. 
Бројниот состав на народниот одбор на општина 

се одредува со статутот и со обзир на големината на 
општината, бројот на жителите, сложеноста на: сто-
панските, социјалните, националните, културните и 
другите локанли прилики водејќи сметка поедините 
делови, од општината да бидат сразмерно застапени и 
по возможност од секое село да биде избран барем 
еден одборник. 

2) К о н с т и т у и р а њ е 

Член 49 
11ретсе дате лот на народен одбор на општина на кој 

му истекол мандатот го свикува првиот состанок на 
новоизбраните одборници и1 тоа така што состанокот 
да, се одржи во рок од 10 дена од денот кога се про-
гласени изборните резултати. Ако претседателот на 
народниот одбор не свика состанок, одборници^ ќе се 
состанат сами во просториите за седници на навод-
ниот одбор на општината, во 9 часот на првиот неделен 
ден по истекувањето на наведениот рок. 

Состанокот го отвара и се' до изборот на претсе-
дател на народниот одб'ор го раководи најстариот по 
возраст присутен новоизбраД одборник. 

Член 50 
На првиот состанок на новоизбраните одборници 

се избира верификационо комисија од најмалку три 
одборници што ја проверува правилноста на изборите 
и уверената за изборот на одборници. 

По извршеното проверување верификационата 
комисија им поднесува на одборници^ извештај со 
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предлог да се потврди мандатот или поништи изборот 
ако се направени такви неправилности што би могле 
б*итно да) влијаат на неговиот резултат или да се пони-
шти ма|ндат0т или да се одложи решавањето за правил-
носта на :ма)ндатот додека работата подобро не |се 
испита. 

По предлогот на верификационата комисија рас-
правуваат и заклучок донесуваат новоизбраните од-
борници. -

Секој одборник додека не му е мандатот пони-
штен или додека н1е се реши за правилноста на него-
виот мандат има право да учествува во донесувањето 
на заклучоци но не може да гласа за правилноста, на 
својот мандат ако за тоа посебно се гласа. 

Член 51 
Секој одборник штом му биде потврден мандатот 

ја полага и потпишува следната заклетва: 
„Се заколнувам дека на народот ке му служам 

верно, дека совесно ке ги вршам своите должности и 
чувам честа) на народен одборник. При ова ке се при-
држувам за Уставот и законите, ке ги чувам, разви-
вам и бранам демократските придобивки на Народно-
ослободителната борба! и Народната револуција и сите 
свои сили ќе ги вложувам во изградбата на. социјализ-
мот за напредокот на општината, Народна Републике! 
Македонија и Федеративна Народна Република Југо-
славија^. 

Одборниците припадници на националните мал цин!, 
ства заклетвата можат да ја полагаат на својот мај-
чин јазик. 

Одборниците не можат да ги вршат одборнич-
ките права и должности додека не ја положат пред-
ната заклетва. 

Член 52 
Откако положат заклетва, одборниците избираат 

претседател на народниот одбор на општината, како 
и претседател и членови на постојаните одборнички 
комисии а доколку народниот одбор има совети из-
бираат претседател и членови) на советите. 

Избраниот претседател на народниот одбор на оп-
штината веднаш го презема раководството н(а, сед-
ницата. 1 

По извршеното конституирање, претседателот на 
поранешниот народен одбор поднесува извештај за ра-
ботата во времето од последната седница на поранеш-
ниот народен одбор. 

3) С е д н и ц и 

Член 53 
Народниот одбор на општината постојано заседава 

во текот на сиот период за кој е избран. 
Народниот одбор работи на седници. 
Народниот одбор на општина одржува седница 

најмалку еденпат месечно. 

Член 54 
Седниците на народен одбор на општина ги свику-

ва претседателот на народниот одбор, ако одборот на 
претходната седница не го утврдил денот во кој ке се 
одржи нареднава седница. 

Ако претседателот на народниот одбор не сви-
ка седница до истекувањето на рокот во кој по за-
конот морала да биде свикана, народниот одбор ке се 
состане сам на вообичаеното место во 9 часот на пр-
виот неделен ден по истекувањето на пропишаниот 
рок. 

Претседателот на народниот одбор е должен, нај-
доцна во рок од три дена, да̂  свика и одржи седница на 
одборот за расправување и одлучување по прашања 
поради кои итно« свикување на седница барале нај-
малку една петтина од одборници^ или одборничка ко-
мисија односно совет на народниот одбор, или претсе-
дателот на надлежниот народен одбор на! околија. 

Седница на народен одбор на) општина може да 
свика и претседателот на народниот одбор № околи-
јата. 

Член 55 
На седницата на народниот' одбор одборниците се 

позиваат со писмен позив. 
Во позивот за седница треба! да бидат означени 

местото, денот и часот на седницата како и предлогот 
за дневниот ред. 

Позивот за седница се објавува и на огласната) 
табла на народниот одбор. 

Член 56 
Седниците на народен одбор на општина ги рл.-

ководи претседателот на народниот одбор на општината!. 
Во почетокот на седницата народниот одбор го 

утврдува дневниот ред и избира два) оверачи на запис-
никот. 

Пред да биде утврден дневниот ред претседателот 
на народниот одбор на општината е должен да го из-
вести народниот одбор за сите примени предлози за 
дневен ред на) седницата. 

Член 57 
Своите седници народниот ' одбор на општина ги 

одржува јавно. 
По важни разлози народниот одбор може да за-

клучи поедини седници или делови од седница да се 
одржат не јавно. 

На седница на народен одбор на. општина1 можат 
да, присуствуваат и| во дискусиите учествуваат без пра-
во на одлучување претседателот на народниот одбор 
нај околијата, народните пратеници, како и одборници-
те, на народниот одбор на околија га што се избрани на 
подрачјето на општината. 

V Член 58 
Претседателот на народниот одбор на о п ш т и ш ^ 

може да ги опомене поедините одборници, што на сед-
ниците го повредуваат редот и несмеќаваното рабо-
тење или го навредуваат достоинството на одборник. 
Ако одборникот со своето поведение и натаму ја 
оневозможува работата на седницата, народниот одбор 
може, по прописите од статутот, да го исклучи од сед-
ницата. 

Ако.редот го нарушува некое друго лице, претсе-
дателот може да го опомене или отстрани од седницата. 

Член 59 
Полноважни акти може народниот одбор да доне-

сува само ако на седницата присуствува мнозинството 
од одборниците. 

Народниот одбор донесува заклучоци со мнозин-
ство од гласовите на присутните одборници, ако со зан 
конот или статутот не е за! одредени работи пропишано 
квалификован)о мнозинство. 

Статутот ца народниот одбор на општина се доне-
сува, дополнува и изменува со апсолутно мнозинство 
од вкупниот број одборници на народниот одбор 
одштшдагл, 
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Член 60 
На народниот одбор на општина да му поднесува 

предлози има право секој одборник, комисија и совет на) 
народниот одбор, соборот на избирачите и претседа-
телот н|а; народниот одбор на околната. 

По секој предлог народниот одбор донесува за-
клучок. 

Гласањето е јавно или тајно, и се гласа само 
лично. 

Тајно се гласа во случаите одредени со статутот 
или со други прописи односно кога народниот одбор 
одлучи да се гл&са, тајно. 

Член 61 
За работата ија седница се води, записник. 
Во записникот се внесува кратка; содржина на дис-

кусијата! и заклучоците по поедините точки од дневниот 
ред. Записдажот г о потпишува претседателот на народ-
ниот одбор и оверачите на записникот. 

4) Празни акти и други заклучоци на народниот 
одбор на општина 

Член 62 
Народниот1 одбор на општина донесува општи про-

писи, решенија и други заклучоци. 
Сите правни акти на народниот одбор на општина 

ги потпишува! претседателот на народниот одбор. 

Член 63 
Општи прописи народниот одбор на општина доне-

сува во вид на одлуки, наредби и иапатства. 
Само со одлука може народниот одбор да одредува 

прекршоци и да ги пропишува! административните казни 
за кои е Надлежен. 

Своите општи прописи народниот одбор на општи-
на ги доставува на народниот одбор на околната,, Пре-
зидиумот на Народното собрание и републикански др-
жавен орган. 

Член 64 
Решението е &кт со кој народниот одбор решава 

одреден поединечен случај од својата надлежност. 

Член 65 
По прашањата што не се решаваат ,со општи про-

писи или решенија народниот одбор донесува заклу-
чоци. 

Член бб 
Одлуките и наредбите на народен одбор на општи-

на мора да се об јава , а за, објавувањето иги други 
акти и заклучоци решава народниот одб'ор. 

Објавувањето се врши на местото одредена за тоа 
во седиштето на народниот одбор и во другите места на 
подрачјето на општината и на вообичаениот подесен на-
чин, доколку друг начин! на објавувањето не е посебно 
пропишан. 

Општите прописи од народниот одбор на општина 
влегуваат во сила со денот на објавувањето, ако во нив 
не е одредено да влезат во сила подоцна. 

Глава четврта 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОДБОРНИЦИТЕ 

Член 67 
Одборниците имаат право да поднесуваат предлози 

за одлуки, наредби, напатства, решенија) и други за-
клучоци! по сите работи од надлежноста на народниот 
одбор. 

Одборниците имаат право и должност да присус-
твуваат на седниците на народниот одбор и да учеству-
ваат во неговата работа, да соработуваат во работата 
на комисиите и советите во кои, се избрани и да ги вр-
шат сите други должности и задачи што во границите 
на- своите надлежности им ги довери народниот одбор на! 
општината. 

Одборниците можат да присуствуваат на седниците 
на оние комисии и совети чии членови не се и на исти-
те да учествуваат во распрашувањето без право на) од-
лучување. 

Одборниците на народниот одбор на општина и-
маат право, на седница, да им поставуваат усно или пис-
мено прашање на претседателот на народниот одбор и 
на претседателите на советите. Претседателот на народ-
ниот одбор односно прашаниот претседател на) советот е 
должен на поставеното прашање да одговори усно и на 
седница на народниот одбор односно на седница, на со-
ветот. 

Член 68 
Одборниците се должни да присуствуваат на со-

борите на своите избирачи, да ги ислушуваат мисле-
њата и предлозите на своите избирачи и извон; собо-
рите на избирачите и да се залагаат за нивното оства-
рување во границите на законитоста и можностите, 
избирачите да! ги известуваат за својата' работа и за 
работата на народниот одбор на општината и за тоа 
да им п о л а г а ј сметка барем еден пат годишно. 

Член 69 
Одборникот на народен одбор на општина не мо-

же да биде (службеник во администрацијата на народ-
ниот одбор ија општината. 

Член 70 
За својата службена работа одборниците му одго-

вараат на својот народен одбор. 
Народниот одбор на општина може одборникот ш то 

ј а повредил службената должност да го опомене или 
смени од должноста што му е доверена во комисија 
односно совет. 

Член 71 
Во вршењето на о д б о р н и ч к а должност, одбор-

ниците уживаат имунитет. 
Без одобрение од народниот одбор на кој му при-

паѓа одборникот не може да биде ставен во притвор или 
истражен затвор за кривично дело што се гони по служ-
бена должност, освен ако се работи за! кривично дело 
за кое истражниот затвор е задолжителен, како и во 
случај затечување при вршење на кривично дело за 
кое е пропишана) казна строг затвор во траење подолго 
од една година или потешка казна или ако постои опас-
ност од бегство. 

Органот што повел кривична постапка е должен 
без одлагање да го извести за! тоа народниот одбор на 
кој му припаѓа одборникот против кој е поведена пос-
тапката. 

Член 72 
На својот народен одб'ор одборниците му одгова-

раат материјално за штетата што при вршење на служ-
бената должност и ј а направат на општината) непо-
средно или со тоа што народниот1 одбор накна&ил ште-
та која тие при вршење на службената должност им ја 
направите на граѓаните или правните лица. со своето 
незаконито работење. 

За одговорноста! на одборниците за накнада на! 
штета и за висината, на штетата решава) народниот од-
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бор. Против решението на народниот одбор одборни-
кот има право да поведе граѓанска! парница при надлеж-
ниот суд во рок! од 30 дена од денот на примањето на 
решението. 

Ако штетата не можела да, биде од одборникот на-
платена} ни во рок од една година од праѓвосилноста на 
решението на народниот одбор односно пресудата на 
судот, народниот одбор на општината може по саслу-
шање на советот за стопанство на народниот одбор н& 
околната да донесе решение со кое одборникот во 
потполност или делумично се ослободува од обврската 
за накнада на! штетата. 

Одредбите од претходните ставови на овој член 
важат и за членовите на советите на народниот одбор 
на општината што не се одборници. 

Член 73 
Одборници^ имаат право иа накнада на грошко-

вите што се направени со доаѓањето на седници и со 
извршувањето на задачите што им ги доверил народниот 
одбор, како и право на; накнада за изгубената зара-
ботка). 

Народниот одбор на општината може со статутот 
поблиску да одреди во кој случај и во која висина на 
одборниците ќе им се навалуваат троновите и изгу-
бената заработка. 

Член 74 
Одборникот избран во народен! одбор на општина 

чиј дел се присоединува кон друга општина, градска 
општина или град станува одборник на народниот од-
бор на онаа општина, градска општина! или град чие 
подрачје со овоа присоединување се зголемува и тоа 
ако одборникот е настанен или работи на« подрачјето 
што се присоединува. Во противен случај му преста-
нува одборничкиот мандат. 

Член 75 
Пред да истече времето за кое е избран, ца одбор-

никот му престанува, мандатот и поради: 
1) губиток на избирачкото право, и тоа со денот 

на губитокот на ова право; 
2) опозива од страна на избирачите и тоа со денот 

на гласањето за опозив; 
3) уважување оставката од страна на народниот 

одб'ор, и тоа со денот на уважувањето на оставкана; 
4) судска осуда за кривично дело извршено од 

користољубивост, судска осуда на казна (строг затвор 
зај друго кривично дело или судска осуда на казна за-
твор подолга од шест месеци, и тоа со денот н а право-
силноста, на пресудата; 

5) со влегувањето во служба во администраци-
јата на народниот одбор на општината чиј е одбор-
ник, и тоа со денот на влегувањето во служба; 

6) случај од член 74 на овој Закон, и тоа со де-
нот ца присоединувањето. 

Против решението нд народниот одбор со кое се 
утврдува престанокот на мандатот одборникот може да 
изјави жалба до народниот одбор на околната во рок 
од 15 дена од денот на примањево на решението. 

Во случај престанок на мандак на одборник за 
упразненото одборничко место се врши дополнителен 
избор. 

Глава петта 

1) Одборнички комисии на народниот одбор на општина 

Член 76 
За проучување на поедини прашања, за подготву-

вале на заклучоци и за вршење анкети народниот од-
бор на општината од средината на своите одборници 
избира! свои постојани или привремени одборнички 
комисии. 

Постојаните одборнички комисии ги избира народ-
ниот одбор на својата прва седница за целиот мандатен 
период, а привремените по потреба. Привремените од-
борнички комисии работат додека!, да ја свршат возло-
жената им -работи] односно додека не ги разреши на-
родниот1 одбор. Народниот одбор може во секое време 
да ги разреши сите или поедините членови на своите 
одборнички комисии и на место нив да избере други. 

Еден одборник може да биде член највеќе на1 Дѕе 
постојани одборнички комисии. 

Претседателот и членовите на своите одборнички 
комисии ги избира народниот одбор на општината. 

Член 77 
Народниот одбор на) општина има мандатно-иму-

кЈитетна) комисија, сметковна комисија, комисија за 
молби и жалби, комисија за прописи и организациони 
прашања и комисија за прекршоци како свои постојани 
одборнички! комисии, а по потребна може да имај и други 
постојани одборнички комисии. 

Член 78 
Постојаните одборнички комисии ги проучуваат 

предлозите и прашањата што им ги дава на проучување 
народниот одбор на општината, 

По предлозите' и прашањата што и биле дадеви на 
проучување, одборничка комисија поднесува свој из-

ј вештај на седница на народниот одбор на општината. 

Член 79 
Молбите и жалбите што на народниот одбор на 

општина му ги поднесуваат граѓаните, стопанските и 
општествените организации по работи извон редовната 
постапка ги разгледува и испитува комисијата за мол-
би и жалби и ги доставува на комисијата односно сове-
тот во1 чиј делокруг спаѓа работата или на секретарот 
н(а народниот одбор ако молбата или жалбата се одне-
сува на работата на администрацијата. 

Доколку молбата или жалбата е во врска со ра-
ботата} на повисоките органи, комисијата ке му ја до-
стави на повисокиот орган со свое мислење. 

За стореното по 'болбата! и\ жалбата ќе се извести 
подносителот. 

Евиденција на поднесените молби и жалби води 
секретарот на народниот одбор на општината. 

Член 80 
За својата работа одборничкнте комисии му се 

одговорни на народниот одбор и се должни да му под-
несуваат извештај. 

Народниот одбор може во секое време да ги смени 
сите или поедините членови на комисиите и да избере 
нови. 

Член 81 
Претседателот на народен одбор на. општина и 

претседателот н а совет на народен) одбор на општина 
не можат да бидат членови на одборничките комисии 
т \ народниот одбор на општината. 
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Член 82 
Постојаните одборнички комисии се составени од 

3 до 5 члена. 
Комисиите донесуваат заклучоци со мнозинство од 

гласовите на членовите на комисијата!. 
За работата на комисијата се води записник. 

Член 83 
Одборниците на народен) одбор на општина и траг 

раните што бараат некој предмет од надлежност' на 
народен одбор на општина! или негов совет да, биде пре-
тресена на седница на народниот одбор на општината 
или на, седница на негов совет се должни своите пред-
лози да му ги достават на претседателот на народниот 
одбор на општината односно на претседателот на однос-
ниот совет и материјалите во врска со предметот. 

Примениот предлог и материјалите односниот прет-
седател е должен веднаш да ги достави на одборнич-. 
ката комисија на народниот одбор што во својот дело-
круг претходно раставува по тие работи. 

Одредбите од став, 1 и 2 на овој член во се сход-
но важат и во случај кога совет или поедини одборници 
на народен одбор на општина бараат по некоја работа 
од делокругот на советот да распрашува народниот од-
бор на општината. 

По приемот ца предлогот претседателот на надлеж-
ната одборничка комисија ке ја свика) комисијата за да 
го проучи и од своја страна му поднесе свој предлог 
на> народниот одбор односно советот. 

Откако комисијата го состави својот предлог, ке 
одреди еден свој член за известител што на1 народниот 
одбор односно советот ке му поднесе предлогот на од-
борничка) комисија и истиот ќе го образложи. 

Член 84 
При утврдувањето на дневниот ред на седницата 

на народниот одбор односно на седницата' на советот 
на народниот одбор, претседателот на одборот одно-
сно советот е должен претходно да! провери дали рабо-
тата што претходно требало да ја( претресе и подготви 
одборничка комисија е во комисијата претресена и така 
подготвена што да може по неа да се рашравува на 
седница и донесе потребниот заклучок и откако утвр-
ди дека тоа, е сторено, прашањето ке го внјесе во пред-
логот за дневниот ред на седницата!. Но ако утврди дека 
тоа не е сторено! или дека поради к р а т к о г а на времето 
не могло прашањето да биде проучено во комисијата, 
претседателот нема истото да го внесе во> предлогот за 
дневен! ред но ќе го остави за наредната седница. Само 
во особено итни или важни случаи и тоа ако разгле-
дувањето на прашањето не може да се одложи без 
штета, народниот одбор односно советот може да од-
лучи разгледувањето на предметот да се стави на днев-
ниот ред и по него да се расправа без претходно раз-
гледување во односната одборничка комисија, на на-
родниот одбор на општината). 

Член 85 
Во нивната работа по претходните одредби, прет-

седателот, советите и администрацијата на народниот 
одбор на општината се должни на одборничких ко-
мисии да им ги ставаат на расположение сите потребни 
материјали и податоци во. врска со односниот предмет, 
како и Да им дадат секаква стручна, и административна) 
помош. За ова е должен да се грижи претседателот на 
народниот оцбор или службеникот кого го одреди тој. 

Член 86 
Поблиски одредби за' установувањето, составот и 

работата на постојаните одборнички комисии пропи-
шува статутот на народниот одб'ор. 

Член 87 
Составот, делокругот и работата на своите при-

времени одборнички комисии народниот одбор на оп-
штината го одредува со актот за оснивањем на тие 
комисии. 

2) претседател на народниот одбор на општина 

Член: 88 
Претседател на< народен одбор на општина избира 

народниот одбор на општината од средината на одбор-
н(иците. Претседателот на народен одбор на општина се 
избира за сиот мандатен период на народниот одбор, 
но народниот одбор може да го разреши претседателот 
и пред да истече тој период. 

За својата работа претседателот1 на народен одбор 
на општина) му одговара к{а народниот одбор на општи-
ната и му поднесува извештај. 

Во поедини случаи на спреченост на претседателот, 
за вршење на поедини работи народниот одбор ке му 
одреди заменик. 

Едно исто лице може да биде избрало за претсе-
дател на народниот одбор на една иста општина нај-
веќе во два мандатни периода едноподруго. 

Член 89 
Претседателот да народниот одбор на општина ја 

претставува) општината во сите нејзини односи спрема 
другите државни органи, стопанските и општествени 
организации, .претпријатијата и установите. 

Претседателот на народен одбор на општина оста,-
нува на должност и по истекувањето на мандатниот 
период за кој е избран народниот одбор и ги врши 
работите од /својот делокруг до изборот на нов прет-
седател. 

Член 90 
Претседателот на народен одбор на општина го 

организира подготвувањето, донесувањето и извршу-
вањето на заклучоците на народниот одбор, како и 
извршувањето на заклучоците од повисоките државни 
органи, ја ускладува работата на) сите органи на на-
родниот одбор на општината и врши надзор над адми-
нистрацијата! на народниот одбор. 

Претседателот на народниот одбор особено ги 
врши овие работи: 

1) се грижи за подготвувањето на седниците, 
составува предлог за дневен ред и го свикува народ-
ниот одбор во седница; се грижи одборниците да1 би-
дат навреме запознаени со предлогот на дневниот ред 
и да им се достави и писмениот материјал за поеди-
ните точки од дневниот ред; ги раководи седниците на 
народниот одбор: 

2) го обезбедува извршувањето на актите, мер-
ките и заклучоците на народниот одбор; 

3) го утврдува предлогот на буџетот и завршната 
сметка на општината;. 

4) ги врши работите на наредбодавец за извр-
шување буџетот на општината; 

5) се грижи за законито и правилно работење на 
народниот одбор и неговите органи и ја ускладува 
нивната работа; 

6) по потреба, бара извештај за работава на од-
борничких комисии и советите и учествува во нивната 
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работа; бара одборничките комисии односно советите 
да расправаат по поедини прашања! од својот делокруг; 
во итните случаји свикува седница на поедините од-
борнички комисии односно совети; 

7) се грижи за објавување на заклучоците на на-
родниот одбор и другите органи за кои тоа е пропи-
шано; се грижи заклучоците на народниот одбор да им 
бидат доставени на повисоките државни органи; 

8) по потреба, 0 д општата народна милиција бара 
помош за осигурување на* јавниот ред и мир на под-
рачјето на општината и ја организира соработката и 
меѓусебната помош на органите на народниот одбор 
со органите на општата народна милиција во извршу-
вање на задачите на народниот одбор, ја раководи 
општинската стража; 

9) врши надзор над работата н а сите службеници 
и работници на народниот одбор, решава по сите пра-
шања за нивните службенички или работни односи 
осем за поставувањето и разрешувањето на службе-
ниците и ги врши сите работи како нивни непосреден 
дисциплински старешина. 

Претседателот нај народен одбор на општина ги 
врши и сите други работи што му се ставени во дол-
жност со прописи од повисоките државни органи. 

Член 91 
Постојана накнада на претседателот му одредува 

народниот одбор на општината. 

3) Совети на народен одбор на општина 

Член 92 
Во народните одбори на поголемите општини мо-

жат само по исклучок да се основаат совети на кои 
им се доверува извршувањето на законите, прописите 
од повисоките државни органи, како и вршењето на 
извршните и управните работи во поедините гранки 
од управата. 

Член; 93 
Народниот одбор на општината на своите совети 

им издава, општи смерници/ и напатства по работите од 
нивниот делокруг. Тие смерници и напатства се задол-
жителни за советите. 

Член 94 
Советите се состојат од 3 до 7 члена. Бројниот 

состав на советот го одредува народниот одбор. 

Член 95 
Членовите на совет ги избира народниот одбор 

на општина^, од редот на одборнииите, претставниците 
на стопанските и општествените организации, устано-
вите и граѓаните што по своите лични и стручни спо-
собности можат да допринесат за остварување зада-
чите на советот. . 

Претседател на совет народниот одбор из-
бира од редот на одборниците на народниот одбор на 
општината!. 

Претседателот на совет им претседава на седни-
ците на советот и се грижи за нивното редовно и 
уредно одржување. 

Член 96 
Претседателот и членовите на совет на народен 

одбор на општина се избирав за време од една година 
и по правило остануваат во својата функција до из-
борот на нов претседател односно нови членови на 
советот. 

Народниот одбор на општината! може да ги смени 
сите или поедините членови на советот и на нивно место 
да избере други и пред да истекло времето за кое 
биле избрани. 

Никој не може истовремено да биде член во по-
веќе од два совета. 

Сите членови на совет се должни да учествуваат 
во работата на советот. 

Член 97 
Советите се грижат за извршување заклучоците на 

народниот одбор на општината донесени по работи од 
делокругот на гранката од управата за која се осно-
вани, да расправаат по прашања од таа гранка на 
управата, да подготвуван? заклучоци на народниот од-
бор на општината од својот делокруг и да го контро-
лираат извршувањето ца прописите од повисоките др-
жавни органи. 

Член: 98 
Народниот одбор наѓ општината може да го пре-

земе и непосредно сам реши секое прашање од дело-
кругот на свој -совет, осем прашањата што се реша-
ваат во управната; постапка. 

' Член "99 
Кога заклучокот на совет не се донјесе едногласно, 

заклучокот се смета примен ако за него гласало мно-
зинството од членовите на! советот. 

Заклучоците на совет ги потпишува претседате-
лот на советот, доколку со овој Закон не е инаку 
одредело. ^ . 

Член 100 
Претседателот на народен одбор на општина има 

право да го задржи од извршување секое решение и 
секој заклучок на совет на, народниот одбор на општи-
ната за кои смета дека се незаконити и на советот да 
му достави примедби по тоа!. 

По примедбите од претседателот на народниот од-
бор на општината, советот е должен одново да го рас-
прави прашањето по кое го донел задржаното решение 
или задржаниот заклучок. 

Ако советот не ги усвои неговите примедби, прет-
седателот на народниот одбор на општината може 
прашањето да го изнесе на седница на народниот 
одбор на општината. 

Член 101 
Седниците на совет на народен одбор на општина 

ги.подготвува и свикува претседателот на советот, ако 
денот на седницата! не го утврдил самиот совет на 
својата претходна седница. 

Претседателот на совет е должен најдоцна во рок 
од три дена да свика и одржи седница на советот за 
расправување и донесување на заклучоци по прашања 
за кои итно свикување на седницата барало мнозин-
ството од членовите на советот претседателот на наѓ 
родниот одбор на околната или претседателот на 
соодветниот совет на народниот одбор на околната. 

Во итни случаи седница на советот може да) свика 
и претседателот на! народниот одбор на општина. 

Во позивот на седница ќе се означи и предлогот 
за дневен ред НЈВЈ седницата. 

Член 102 
По работите зш кои е основан, советот на народен 

одбор на општина има право на секретарот на народ-
ниот одбор да му дава смерници и напатствие како и 
смерници и паганства за донесување решенија во 
управната постапка по поедини работи од таа област. 
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Член 103 
Советот може да одреди секретарот пред да до-

несе одредени решенија претходно да го извести по 
работата и од него да бара напатства. Освен Тоа, со-
ветот може да бара секретарот по одредени работи на 
првата наредна! седница да му поднесе извештај за 
донесените решенија. 

Во работите од делокруг на совет секој член 
на 'советот има право од секретарот да бара, на сед-
ница, да му поднесе на советот извештај за* секој 
предмет што се наоѓа на решавање при секретарот 
како и извештај за секој предмет по кој е донесено 
решение. 

Член 104 

Ако секретарот на народен: одбор на општина не 
се придржува за смерниците и напатствата^ што во 
својот делокруг му ги дал советот на народниот од-
бор на! општината или ако се установат неправилности 
во работата на секретарот, советот веднага ќе го- из-
вести за тоа претседателот на народниот одбор на 
општината кој може, по предлог од советот, привре-
мено да го отстрани од должност секретарот додека 
народниот одбор на општината не донесе потребно 
решение. 

Член 105 
Членовите на совет што не се одборници имаат 

право на накнада на трошковите и загубената) зара-
ботка во врска со работата на советот, како и одбор-
ниците. 

Член 106 
Со статутот се пропишува/ дали и кои совети на-

родниот одбор на општина е должен да ги оснива. Со 
статутот се донесуваат и поблиски прописи за соста-
вот, делокругот и работата! на советот. 

4) Посебни комисии 

Член 107 
Народниот одбор може да оснива и посебни ко-

мисии, составени од одборници, претставници на оп-
штествените организации и другите граѓани, и да им 
доверуваа! подготвување или изведување на поедини 
работи и задачи. За составот, делокругот и работата 
на овице комисии народниот одбор' решава со актот 
за) нивното оснивање. 

5) С е л С к и о д б о р и 

Член 108 
За поуспешно извршување на поедини работи 

од на|длежн)оста на народниот одбор на општината во 
селата и населбите, за олеснувале на граѓаните во 
остварувањето на нивните права,..како и за вршење 
на работите што се од исклучив интерес на жителите 
на "поедините села, а по кои работи не решава собо-
рот на избирачите, можат во селата .ал се осниваат 
»селски одбори. 

Член 109 
Наводниот одбор на општина може особено да му 

довери на селскиот одбор да го одредува редот на 
ползувањето на селските пашнаци н;а основа заклу-
чок на соборот на избирачите, да преземе мерки зЗ 
уредување на селото (улици, дрвореди и ел.) и за 
одржување) на) чистотата, да го одредува редот на пол-
зувањето на месните извори, чешми, бунари, и ел. до-
колку не е со посебни прописи одредено овие работи 

да се решаваат на заеднички собранија на сите жи-
тели на селото. 

Со статутот на народниот одбор на> општината се 
одредуваат работите од исклучив интерес на жителите 
од селото (населбата) што ги врши селскиот одбор. 

Селскиот одбор може на народниот одбор на 
општината дг1 му предложува донесување на одлуки 
и преземање на други мерки. По предлозите од сел-
скиот одбор народниот одбор е должев да донесе свое 
решение. 

Селските одбори немаат право да донесуваат 
правни акти ни да водат управна постапка. Тие не 
можат да имаат службеници. 

Член 110 

Одлука за оснивање селски одбор народниот од-
бор на општина донесува по предлог од соборот на 
избираните или по* сопствена иницијатива. Ако народен 
одбор на општина не усвои предлог за образување на 
селски сдб'ор, соборот ш* избирачите може против тоа 
да се жали до народниот одбор на сколи јата. 

Член 111 
Селскиот одбор го сочинуваат одборниците на на-

родниот одбор на околината и општината што се из-
брани на тоа подрачје заедно со 3—5 граѓани од истото 
подрачје, кои ги именува и разредува народниот одбор 
на општината. 

Селскиот одбор го раководи одборник кого го од-
редува народниот одбор на општината. 

Глава шеста 

АДМИНИСТРАЦИЈА И СЛУЖБЕНИЦИ НА НАРОД-
НИОТ ОДБОР НА ОПШТИНА 

Член) 112 
Народниот одбор на општина има своја админи-

страција. За вршење работите цз една, две или повеќе 
поразвиени гранки од управата можа/г с о статутот на 
општината да, се осниваат одсеци на администрацијата) 
на народните одбори на поголемите општини1. 

Администрацијата на народен одбор на општина 
ја раководи секретарот на наводниот одбор под надзор 
на претседателот на народниот одбор на општината 

Член 113 
За вршење на управните, стручните, канцеларис-

ките и помошните работи, народниот одбор на општи-
ната има! свои управни, стручни канцелариски и по-
мошни службеници. 

Член 114 
По сите прашања од службеничките и работните 

односи на службениците и работниците на народниот 
одбор на општина решава претседателот на народниот 
одбор во склад со прописите од повисоките државни 
органи и народниот одбор на) општината, освен за по-
ставувањето и разрешувањето на службениците. 

Член 115 
Управните, стручните и канцелариските службе-

ници ги поставува и разрешува, и други решенија за 
нивните службенички односи донесува народниот одбор 
на општината, во претходна согласност со претседа-
телот на народниот одбор на околната. 

Помошните службеници на народен одбор на оп-
штина ги поставува и разрешува, и други решенија за̂  
нивните службенички односи, донесува претседателот 
на народниот одбор на општината. 
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Член 116 
Со цел правилно да се распоредат кадровите над-

лежниот републикански орган; може службениците од 
член 115 став 1 на овој закон да ги преместува од 
еден народен одбор во друг по претходна согласност 
на народниот одбор на општината од која се преме-
стува и народниот одбор на, општината во која се 

^ преместува. 
Надлежниот републикански орган може истите 

службеници да! ги преместува од народниот одбор ца 
општина! во републикански орган и обратно по прет-
ходна согласност на! народниот одбор на општината. 

Ако не се постигне согласноста од претходните 
ставови, одлука за преместувале донесува Президи-
умот на Народното собрание. 

Член.117 
За секретар на народен одбор на општина може 

да. биде поставено лице со најмалку непотполна) средна 
стручна спрема и положен стручен испит за звањето 
што е со систематизацијата предвидено за секретарот 
на народниот одбор на) општината. 

Својот секретар народниот одбор на општината 
го поставува по претходна согласност со претседате-
лот на нјародниот одбор на околната! 

Во согласност со претседателот на народниот одбор 
нд околната, народниот одбор на општина го поста-
вува и разрешува и својот благајник. 

^ член 118 ' 
Секретарот На народен) одбор на општина ги врши 

овие работи: 
1) се грижи за законитото ц правилно работење 

на администрацијата на! народниот одбор; 
2) ти врши административно-техничките работиве 

врска со подготвувањето на седниците на народниот 
одбор, комисиите, советите, соборите на избирачите, 
референдумот и другите слични работи; 

3) на) претседателот му поможува во подготвува-
њето на седниците на народниот одбор и во ускладу-
в а њ е ^ Ш1 работењето на органите на народниот одбор 
на општината; 

4) присуствува на седниците на народниот одбор 
и неговите органи и учествува во расправувањето без 
право на одлучување; 

5) се грижи за правилното и навремено извршу-
вање на заклучоците на; народниот одбор, неговите 
органи и другите државни органи, го следи нивното 
извршување, води за тоа евиденција и за текот нд 
извршувањето го обавестува народниот одбор и него-
вите други органи, како и другите државни органи 
кога тоа е потребно; 

6) води ивиденција за персоналните работи нд 
службениците и работниците на народниот одбор и на 
претседателот на народниот одбор му поднесува пред-
лози за донесувале на решенија за службеничките од-
носи и работните односи. 

7) ги води матичните книги, ако не се одредени 
реонски матичари; 

8) врши и други работи со кои биде посебно за-
должен. 

На« секретар на народен одбор на општина не 
може да му биде пренесено наредбодајвното право. 

Член 119 
Секретарот на народен одбор на општина работи 

по законот и прописите од повисоките државни органи^ 
по општите смерници и налатствата што ги издавај 

народниот одбор на општината, како и по смерниците 
и напатствата што за извршување на заклучоците од 
народниот одбор на општината ги издава претседателот 
на народниот одбор на општината. 

Член 120' 
Секретарот на народен одбор на општина е должен 

на претседателот на народниот одбор односно на на-
родниот одбор на општината! да им укаже ако смета 
дека некој акт или заклучок или веќе донесен акт или 
заклучок не е во склад со прописите што постојат. 

Член 121 
Во границите на овластен^'а одредени со статутот, 

секретарот може под свој потпис да издава потврди за 
чинеНиците за кои во народниот одбор на општината се 
води пропишана! евиденција или што се инаку општо-
познати или можат лесно да се утврдат доколку со 
посебни прописи на тоа* не се овластени други лица. 
Ова важи и за потпишувањето на дописи што не со-
држат одлучување, а соопштение, позив и слично. 

Член 122 
Со одлука на) народниот одбор за систематизаци-

јата ќе се предвидат службеничките и работните места 
што се најнужни за) уредно вршење на работите, ми̂ -
нималната школска! и друга спрема и пракса и попо-
дробни прописи за конкурс за службеничките места, 

Член 123 
На место на редовен службеник кој поради бо-

лест или други разлози е привремено спречен да, ја 
врши својата должност, народниот одбор може додека 
трае спреченоста да земе во служба! договорен служ-
беник. Поблиски одредби за ова се донесуваат со 
статутот. 

Народниот одбор на општина може за одредени 
работи да има свои постојани договорни службеници 
со одредено работно време и одреден хонорар. 

Член 124 
Доколку со овој закон не е инаку одредено, ца 

службениците на народен одбор на. општина се при-
менуваат општите прописи за државните службеници. 

ОПШТИНСКА НАРОДНА СТРАЖА 

Член 125 
Народните одбори на општините можат да изда-

ваат налози на народната милиција В01 поглед на. адми-
нистративното извршување на одредени акти од својата 
надлежност. 

Член 126 
За одржување рј^дот и мирот и за администра-

тивно извршување на одредени акти од својата, над-
лежност народните одбори на општините можат да 
имаат општинска народна стража. 

Општинската народна стража му е непосредно 
подредена на претседателот на народниот одбор на 
општината. 

Член: 127 
Поблиски прописи за општинската народна стража 

донесува посебен закон. 



29-У11-1952 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Н Р М Бр. 22 — Стр. 173 

Глава седма 

КОНТРОЛА И НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВО НА ГРАЃА-
НИТЕ ВО РАБОТАТА НА НАРОДЕН ОДБОР НА 

ОПШТИНА 

1) Собори на избирачите 

Член 128 
Собори на, избирачите се одржуваат за распра-

вање по работата и задачите на народниот одбор на 
општината, неговите органи и установи, како и локал-
ните претпријатија, а особено за разгледување и пред-
лагање на мерки за развиток на местото и други заед-
нички селски односно месни прашања. 

Народниот одбор на општина е должен одвреме 
навреме а најмалку еднаш годишно на соборите на из-
бирачи да им поднесе на расправање извештај за 
својата целокупна работа!. 

Соборите на избирачи можат да расправаат и 
свои мислења и предлози да даваат по прашања од 
значение за животот н а околната, Народна Република 
Македонија и Федеративна Народна Република Југосла-
вија, како и по прашања што се изнесени на општо-
народна дискусија или за кои тоа го побараат пови-
соките државни органи. 

_ Соборите на избирачи даваат мислења и подне-
суваат предлози и по други прашања за кои тоа е 
како задолжително одредено со закон. 

Член 129 
Соборите на избирачи се одржуваат по правило 

по селата. 
Поделбата! на општината во подрачја за кои се 

одржуваат собори на избирани -се врши со статутот 
на народниот одбор на општината. 

Член 130 
Заклучокот што го донесе соборот на избирачи му 

се доставува на народниот одбор на општината. Народ-
ниот одб'ор на општината е должен без одлагање да 
расправува по заклучокот и по него да одлучи, а за 
одлуката, да , го извести) соборот на избирачите. 

Заклучокот на собор на избирачи има карактер на 
предлог и не е задолжителен за народниот одбор, до-
колку инаку не одредува посебен закон. 

Член 131 
Одлука за самодоприноса може народниот одбор 

на општина да донесе откако за! тоа претходно рас-
правал и донел заклучок соборот на избирачите на кој 
присуствувало мнозинството од избирачите. 

Член 132 
Соборите на избирачи мора д а бидат сослушани 

за промена на подрачјето на општега пред да биде 
донесена одлуката. 

Одредбата од претходниот став во се важи и за 
заменување името т селата со ново име. 

Член 133 
Ако народниот одбор на општина не се сложи со 

заклучокот на соборот на избирачи или не го прими 
неговиот предлог, претседателот на народниот одбор 
е должен за тоа, да го обавести народниот одбор на 
околија^ наведувајќи ги разлозите поради кои на-
родниот одбор на општината не се сложува со заклу-
чокот .односно предлогот. 

Член 134 
Соборите на избирачи се одржуваат по потреба, 

а најмалку еден пат во три месеци. 
Соборите на избирачи ги свикува претседателот 

на1 народниот одбор на општина на основа заклучок 
од народниот одбор. 

Соборот на избирачи мора да се свика и кога 
побара една десетина од избирачите предложувајќи 
дневен ред или народниот одбор на. околната. 

Селскиот одбор може да свика собор на избира-
чи но е должен1 за> свикувањето да го извести на-
родниот одбор на* општината пред одржувањето- на 
соборот. 

Член 135 
Огласот ^а свикување собор на избирачи се обја-

вува во подрачјето на кое ќе се одржи соборот на оглас-
ната табла на народниот одбор на општината и на друг 
згоден начин и тоа по правило најмалку осум дс нај, а 
во итни случаи најмалку три дена пред одржувањето 
на соборот. 

Во решението за свикување собор на* избирачи 
треба да се означи времето и местото на одржувањето 
на соборот и по чие барање и кој го свикува соборот, 
како и предлогот за дневниот ред. 

Избирачите имавши право да бараат во предлогот за-
дневен ред да се стават поедини прашања за кои сакаат 
да ги расправи соборот на избирачите. 

Соборот на> избирачите сам го утврдува дневниот 
ред. 
) Член 136 

Право на учество во работата н а собор на изби-
рачи имаат сите избирачи од подрачјето за кое се одр-
жува! соборот. 

На избирачите им се заемчува слободата, на говор, 
предлагање и определување на соборот. 

Член 137 
Избирачите можат и пред соборот, како и на са\-

миот,собор да поставуваат прашања во- врска со зада-
чите и работата на народниот одбор на општината и 
неговите органи. 

Претседателот на народниот одбор и другите од-
борници! се должни на поставените прашања да му одго-
ворат на соборот на избирачите веднаш а ако за од-
говор на поставеното прашање е потребно 'посебно 
испитување или прибирање на податоци најдоцна на 
наредниот собор на избирачите. 

Член 138 
На соборите на избирачи се должни да прису-

ствуваат членовите на селскиот одбор од подрачјето 
за кое се одржува соборот. 

Член 139 
Претседателот на народниот одбор на општината! 

го отвара) соборот на избирачите и го раководи до из-
борот на претседателство на соборот. Претседателот 
може да го зајмени некој одборник кого го одредува 
самиот тој. 

Соборот на избирачи го раководи претседател-
ство што на соборот го избираат избирачите од својата 
средина. Претседателството на соборот се состои по 
правило од претседавач и два члена на претседател-
ството. 

Член; 140 
За работата на соборот на: избирачи се води за-

писник. Овој записник го потпишуваат претседавачот, 
записничарот и оверачите на записникот. 
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Записникот1 од собирите на- избирачи ќе му се до-
стави веднага на народниот одбор на општината. 

Претседателот на народниот одбор на општината е 
должен за соборот на избирачи да обезбеди лице за 
водење и состав на записникот. 

Член 141 
; Своите заклучоци соборот на, избирачите ги до-
несува со гласање. Гласањето се г.рши со- дигање рака, 
ако соборот не одреди друго. Ако се појави сомнение 
во поглед на мнозинството ќе се изврши поединечно 
гласање. 

Заклучокот е примен ако за него гласало мнозин-
ството од присутните избирачи, доколку за поедини 
случаи не е инаку одредено. 

Член 142 
Кога соборот на избирачи се одржува« по прашање 

од член 131 на овој закон; ќе се смета дека е донесен 
заеднички заклучок за целата општина ако заклучокот 
е примен н& повеќето собори на избирачи и ако за него 
гласало мнозинството од сите избирачи присутни на 
Тие собори. 

Член 143 
Заклучоците на соборите ца избирачи по праша-

њата наведени во член 128 став 3 на овој Закон прет-
седателот на народниот одбор на општината без од-
лагање ќе му ги достави на разгледувале на надлеж-
ниот повисок државен орган. 

2) Локален референдум 

Член 144 
Народните одбори на општините можат по своја 

иницијатива или по барање од одреден број избирани, 
во претходна согласност со Президиумот на Народното 
собрание да распишуваат локален, референдум за по-
тврдување на: поедини одлуки и мерки важни за живо-
тот и развитокот на општината или за претходно 
изјаснување на избирачите по такви одлуки и мерки. 

Предлог за распишување на локален референдум 
може на) Президиумот на Народното собрание да му 
поднесе народниот одбор на општината, народниот од--
бор на, околната или една петина од избирачите на 
подрачјето на народниот одбор на општината. 

Предлог за распишување на, референдум му се 
доставува на Президиумот на Народното собрание 
преку народниот одбор на околната. 

Со предлогот за распишување на референдум се 
.поставуваат и прашањата формулирани онака како шт0 
ќе бидат ставени на гласање. 

По поставените прашања избираните се изјасну-
ваат непосредно со тајно гласање кое се врши, со гла-
сачки ливчиња. 

Член 145 
По добиената! согласност од Президиумот на На-

родното собрание народниот _ одбор на општината 
одредува ден, за одржувале на референдумот. За спро-
ведување на референдумот народниот одбор на општи-
ната одредува комисија од три члена и толку заменици. 
Членовите на комисијата и замениците народниот одбор 
ги одредува од редот на одборниците и другите из-
бирачи. 

Решението за распишување на референдум се 
објавува на начинот пропишан/ за! објавување на одлу-
ките на народниот одбор и се доставува на народниот 
одбор на око ли јата. 

Помеѓу денот на објавувањето н,а1 решението за 
распишување на референдумот и денот на одржува-
њето на референдумот не може да поминат помалку 
од 10 ни повеќе од 30 дена, 

) Член) 146 
Нап референдумот се гласа со „за" или ,,против" 

предлогот. 
За одлука на референдумот се смета одговорот на 

мнозинството од избирачите на прашањето поставено 
на гласање на референдумот. 

Одлуката на референдумот е задолжителна за на-
родниот одбор ија општината и неговите органи. 

Предлогот што е изнесен за изјаснување на изби-
рачите преку референдум се смета примен ако за него 
гласале повеќе од половината избирачи што гласале на 
референдумот. 

Предлогот што е отфрлен не може да се стави на 
ново гласање на референдум пред да помине една го-
дина од денот на гласањето на првиот референдум нити 
народниот одбор пред дај помине овој рок може да до-
несува по прашањето заклучок спротивни на резулта-
тот од гласањето на референдумот. 

Член 147 
Комисијата за спроведување на референдумот го 

подготвува референдумот, го утврдува! неговиот резул-
тат и го објавува на н|а1чинот пропишан на објавување 
одлуките на народниот одбор и го доставува на народ-
ниот одбор на општината и на народниот одбор на 
околната!. 

Член 148 
За спроведување на референдумот, за правото' на 

жалба против постапки при неговото спроведување, 
како и за казнувањето заг прекршоци и кривични дела) 
сторени во текот на референдумот се применуваат про-
писите за избори на одборници «а народните одбори. 

Глава осма 

НАЗИВ И ПЕЧАТ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА 
ОПШТИНАТА 

Член 149 
Називот на најродеН одбор на општина гласи: „На-

роден одбор на (името на оп-
штината). 

Ако името на општината се разликува од името на -
местото во кое е седиштето ша народниот одбор на оп-
штинава, називот на народниот одбор на општината го 
содржи и името на седиштето на народниот одбор. 

Ако знатен1 број од жителите на општината му 
припаѓаат На некое национално малцинство,називот на на 
родниот одбор на општината^ ке гласи и на јазикот на 
тоа малцинство. 

Член 150 
На зградата Н|а| народен одбор на општина се наоѓа 

натпис со грбот на Народна Република Македонија и 
називот на народниот одбор на општината, како и на-
зивот на околната во чиј состав се наоѓа општината. 

Член] 151 
Народниот одбор на општина има свој печат и 

штембил. Печатот и штембилот го содржат називот на 
народниот одбор на општина'^, неговото седиште, на-
зивот на/ околната и името и грбот на Народна Репуб-
лика Македонија. 
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Глава деветта 

УПРАВНА ПОСТАПКА 

Член) 152 
За поставка во прва степен по управните работи 

што со свои прописи ги уредува како работи од непо-
среден интерес за стопанскиот, комуналниот, култур-
ниот и социјалниот развиток на општината е стварно 
надлежен народниот одбор на општината. 

Во управните работи од надлежност на народен 
одбор на о к о л и ј а вршењето на кои е пренесено во над-
лежност на народен одбор на општина за постапка во 
прва степен е надлежен народниот одбор на општината. 

Член 153 
Во народните одбори на општините постапката во 

управната работа ја води и решенија донесува секре-
тарот на народниот одбор на општината. 

Член 154 
До донесувањето на сојузен закон за општата у-

правна постапка, народните одбори, т \ општините ќе ги 
применуваат во управната постапка следните прописи: 

1) во сите случаи кога народен одбор на општи-
на решава во управната постапка по правата и обврс-
ките на поедините граѓани и правни лица или за при-
менување на стопанско-управни или надзорни мерки 
према стопанските организации, како и кога по правото 
на надзор решава во работи што се однесуваат на у с т а -
нови и општествени организации!, се донесува решение 
кое мора да! и' се достави на странката; 

2) во управната постапка што му претходи на ре-
шението мора да бида(т што се од 
влијание за решавање на работата и странките мора 
да бидат сослушани. Само ако уредно повикана странка 
не се одзове на п о з и в о т за сослушале постапката ке 
се спроведе во* нејзино отсуство; 

3) решението донесено' во у п р а в н а т а постапка мо-
ра по правило да биде образложено; 

4) по барањето од странка, народниот одбор на 
општина или неговиот орган е надлежен да донесе реше-
ние без одлагање; 

5) против решението на народен одбор на' општина 
може да се изјави жалба до« народниот одбор на околи 
јата Жалбата не е допуштена само во случај кога. тоа' 
е пропишано со закон или други прописи донесени на 
основа законско овла|стение. 

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена од денот 
на приемот на решението, орем ако со закон или уредба 
не е пропишан! друг рок. 

Жалбата му се предава или преку поштата препо-
рачено испраќа на народниот одбор на општината што 
го донел решението против кое жалбата се изјавува. 

Додека тече рокот за жалба, а ако жалбата е изј а-
вена и додека по неа не биде донесено решение, прво-
степеното решение не може да се извршува осем ако со 
закон или уредба не е инаку одредено; 

6) решението може да се изврши само откако стане 
правосилно во управната) постапка и извршно, доколку 
со закон или уредба не е инаку одредено. 

Член 155 
Се овластува Презијдиумот на Народното собрание 

да донесува прописи за утврдување надлежноста на 
народните одбори на општините по работите предвидени 
со. законите на Народна Република Македонија, како и 
поблиски одредби за утврдување надлежноста на народ-

ните одбори на општините во работите предвидени со 
прописите на надлежните републикански органи. 

Член 156 
Доколку со закон или други прописи од надлежните 

републикански .органи или /со одлука на народниот од-
бор на општина не биде инаку одредено, сите работи 
што по Општиот закон за народните одбори од 1949 
година ги вршел извршниот одбор на местен народен 
одбор односно) народниот одбор на град во составот на 
околија по правило ги врши народниот одбор на оп-
штината. 

Член 157 
До донесувањето на! статутот, поедините одлуки 

и општи прописи што народниот одбор на општина ги 
донесува по работи за кои овој Закон пропишува да' 
бида(т уредени! со статутот, народниот одбор на општи-
ната ке му ги достави за потврдување на народниот 
одбор р|а околната. 

Член 158 
По исклучок од член 117 нја овој Закон, како вр-

шител на должноста секретар на народен одбор на оп-
штина може во рок од три години од влегувањето во 
сила на овој закон да биде поставено и лице што не 
располага со пропишаната стручна! спрема а има по-
требно искуство за вршење работите на народен од-
бор на општина со тоа што е должен во рок од една 
година! по поставувањето да го положи стручниот ис-
п и т пропишан за звањето во кое е поставен. 

За поставување вршители на должноста секретар 
по о д р е д б и т е на став 1 од овој член е потребна соглас-
носта! на претседателот на народниот одбор на околи-
јата. 

Член 159 
Овој Закон влегува во сила од објавувањето во 

„Службен весник на, Народна Република Македонија". 

У . б р . 25 
Скопје, 3 јули 1952 година 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател 
Лазо Мојсов, е. р. Страхил Гигов,,е. р. 

б б 
УКАЗ 

На! основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ, а во 
врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на На-
родното собрание на НРМ, Президиумот на Народното 
собрание на НРМ го прогласува Законот за! народните 
одбори на градовите и градските општини, што го до-
несе Народното собрание на НРМ на седницата од 3 
јули 1952 година, а кој глжси: 

ЗАКОН 
ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ГРАДОВИТЕ 

И ГРАДСКИТЕ ОПШТИНИ 

Глава прва 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Народниот одбор на град односно градска) општи-

на со посебни права (во понатамошниот, текст градска 
општина) е претставнички орган на. државната власт 
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на работниот народ и орган на народното самоуправу-
вање во градот односно градската! општина. 

Член 2 
Народниот одбор на) град односно градска општи-

на го усмерува! и го осигурува! стопанскиот, комунал-
ниот, социјалниот и културниот развиток на градот од-
носно градската општина како целина и како опште-
ствено- економско средиште на) свотата околина, оства>-
рува задачи што се од општо значење за општестве-
ната! заедница, ги зајакнува и ги развива! социјалистич-
ките односи и демократскиот правен поредок, ги шти-
ти и ги развива самоуправните правеа на градот односно 
градската општина, врши одредени права спрема сто-
панските организации и установи во градот односно 
градската! општина, ги обезбедува! со Уставот гаранти-
раните права на граѓаните и врши други задачи што 
му се ставени во надлежност. 

Член 3 
Народниот одбор на град односно градска општи-

на е највисок орган на, државната власт на. градот од-
носно градската општина и нему му се подредени сите 
локални органи на! управата!. Само со закон за работи 
од републиканска надлежност, можат да се осниваат 
органи на управата непосредно подредени на републи-
канците органи на државната! управа. 

Член 4 
Народниот одбор на град односно градска општи-

на сите работи од својата надлежност ги врши на осно-
ва) Уставот на ФНРЈ и Уставот на НРМ, законите и 
другите општи прописи. 

Член 5 
Народниот одбор на град го образуваат градски со 

бор и собор на производителите. 
Градскиот собор е општо претставничко тело на 

сите жители во градот. 
Соборот на производителите е претставничко тело 

на производителите, т. е. на трудбениците запослени 
во производството, транспортот и трговијата, кои се 
претставени во соборот сразмерно на својот придонес 
на општествената! заедница, изразен во нивното уче-
ство во општествениот производ на градот. 

Член 6 
Градскиот собор и соборот нд производителите 

учествуваат рамноправно при донесувањето на сите од-
луки на народниот одбор што се однесуваат до ра1спо-
делбата и употребата на вишокот на трудот и на дру-
ги стопански задачи. 

Одборници те на градскиот одбор и на соборот на 
производителите вршат на заеднички седници избор на 
органите на народниот одбор и други избори од над-
лежноста на народниот одбор. 

Член 7 
Народниот одбор на! градска општина и градскиот 

собор на, народен одбор на, град го избираат жителите 
т општината односно градот на основа! општо, еднакво 
и непосредно избирачко право, а! соборот на производи-
телите на народен одбор на град го избираат трудбени-
ците запослени во производството1, транспортот и тр-
говијата, непосредно преку своите претставнички тела. 

Изборите за одборници се вршат со тајно гласање. 

Член 8 
Народниот одбор на градска општиш' се избира на 

три години. 

Градскиот собор на народен одбор на град се из-
бира! на! четири години, а соборот на производителите 
на народен одбор на град се избира на две години. 

Исто лице не може да биде едновремено одборник 
на градскиот собор и на соборот на производителите. 

Член 9 
Одборниците на народниот одбор на град односно 

на градска општина одговараат за својата работа пред 
избирачите 

Избирачите имаат право да опозиваат одборници 
пред да« измине времето за кое се избрани. 

Изборот и опозивот се уредуваат со посебен зацон. 

Член 10 
Градска општина' е во рамките на околија само-

стојна економска, градска и комунално организирана 
целина што претставува општествено-политичко, сто-
панско и културно средиште на! својата околина. 

Член 11 
Град во смисла на овој Закон е главниот град 

Скопје. 
Градски општини со посебни права на чии народ-

ни одбори се применуваат одредбите од овој Закон се: 
Битола,, Куманово, Охрид, Прилеп, Струмица, Тетово, 
Титов Велес и Штип. 

На народните одбори на другите градски општини 
установен^ со Законот за поделбата на Народна Репу-
блика Македонија на околии, градови, градски општини 
и општини ќе се применуваат одредбите од Законот 
за народните одбори на општините. 

Народното собрание може со одлука, да одреди 
овој Закон да се применува! на народен одбор на град-
ска! општина! што не е предвиден во став 2 од овој 
член, доколку ги исполнува условите за градска оп-
штина со посебни права. 

Член 12 
Народниот одбор на*- град односно градска оп-

штина во исполнувањето т \ своите задачи се потпира 
на иницијативата] и учеството на народните маси и 
на организациите на! работниот народ. 

Член 13 
Градот односно градската општина мора да има 

свој генерален урбанистички план. 

Член 14 
Народниот одбор на, град односно градска, оп-

штина има свој статут што го донесува народниот 
одбор сам, сообразно особеностите и условите на 
градот односно градската! општина и во согласност 
со1 законите. 

Со статутот се одредува внатрешното устрој-
ство', рашоделбата на работите и иселувањето на наѓ 
родниот одбор, како и односот на народниот одбор 
спрема претпријатијата и установите што ги оснива. 

Статутот на народниот одбор на град односно 
градска општина се донесува, изменува и дополнува 
со апсолутно мнозинство од вкупниот број одборници 
на народниот одбор на град односно градска општина-. 

Статутот на народниот одбор на град односно 
градска општина влегува во сила откако ќе го потврди 
Президиумот на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија. 
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Глава! втора 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА 
ГРАД ОДНОСНО ГРАДСКА ОПШТИНА 

1) Надлежности на народниот одбор на! град односно 
градска општина! 

Член 15 
Народниот одбор на град ги врши сите работи од 

непосреден интерес за стопанскиот, комуналниот, со-
цијалниот и културниот развиток на градот, доколку 
за поедини работи со закон не е одредена надлежност 
на повисоките државни органи. 

Народниот одбор на град непосредно ги извршува 
сите закони и други прописи на повисоките државни 
органи доколку тоа со закон или со други прописи не 
им е ставено во надлежност на повисоките државни ор-
гани. * , 

Народниот одбор на град ги врши и сите работи 
од извршната' дејност во однос да граѓаните, стопан-
ските и општествените организации и установи, до-
колку поедини од тие работи со закон: или со пропиен 
на повисоките државни органи донесени на основа за-
кон не се дадени во надлежност на републиканците 
или сојузните органи. 

Член 16 
Народниот одбор на градска општина ги врши 

сите работи од непосреден интерес за стопанскиот, 
комуналниот, социјалниот и културниот развиток на 
општината, доколку за поедини работи со закон не е 
одредена надлежност на повисоките државни органи. 

Народниот одбор на, градска општина! непосредно 
ги извршува законите и другите прописи на повисо-
ките државни органи и ги врши сите работи од из-
вршната дејност во однос на граѓаните стопанските и 
општествените организации и установи во областа на 
Финансиите, комуналната деј ност, градежништвото, 
занаетчиството, туризмот и угостителството, локал-
ниот сообраќај, станбените прашања, социјалните гри-
жи, освен инвалидските прашања и надзорот над из-
вршувањето на прописите во областа на трговијата и 
народното здравје, кои инаку според постоевте про-
писи опаѓаат во надлежност да; народен одбор на 
околија, доколку поедини од овие работи со закон или 
со други прописи донесени на основа закон не им се 
дадени во надлежност на други државни органи. 

Со закон, указ на! Президиумот на Народното 
собрание или со статутот на народниот одбор на око-
лија! може да се одреди народните одбори на поедини 
градски општини да вршат и други работи од надлеж-
носта на народниот одбор на -околната). 

Во сите работи од с'тав1 2 и 3 од овој член, како 
и во работите од комуналната) дејност од став 1 од 
овој член непосредно повисоки органи се Надлежните 
републикански државни органи, доколку со закон или 
со други прописи донесени на основа закон не е од-, 
редено инаку. 

Член 17 
"Надлежноста] на народниот одбор на« град односно 

градска општина се утврдува со закон и со прописи 
на повисоките државни органи донесени на, основа! 
закон. 

Член 18 
Народниот одбор на град односно градска општи-

на! сите работи од својата! надлежност ги врши на1 ос-
нова и во границите на законите и другите прописи на 
повисоките државни органи. 

Член 19 
Народниот одбор на! град односно градска општи-

на на основа и во рамките на) овластувањата што му се 
дадени со злжон и општи прописи од повисоките др-
жавни органи може да донесува дополнителни прописи 
за уредување работите од својата надлежност. 

Во работите од непосреден интерес за стопан-
скиот, комуналниот, културниот и социјалниот разви-
ток на градот односно градската општина, кои не се 
уредени со закон, народниот одбор на град односно 
градска општина има п р т о да донесува самостојни 
прописи и други акти. 

Во случај на несогласност помеѓу прописи на 
народниот одбор и прописи на повисоките државни ор-
гани се применуваат прописите на повисоките држав-
ни органи. 

Член 20 
Народниот одбор на град самостојно го донесува 

општествениот план на градот. Народниот одбор на 
градаца општина самостојно го донесува општестве-
ниот план, ускладувајќи го со општествениот план на 
околната и придржувајќи се за обврските што про-
излегуваат од Општествениот план на Народна Ре-
публика Македонија). 

Ако народниот одбор на градска општина не се 
согласи со предлогот на народниот одбор на околија 
за ускладување на општествениот план на градската 
општина со планот на околната' обата плана се ис-
праќаат за! решавање до Народното собрание, чија од-
лука е задолжителна1. 

Член 21 
Народниот одбор на град односно градска општина 

го донесува самостојно буџетот на градот односно 
градската, општиш!. 

Градот односно градската општина има право на 
одреден постоток ..од општествениот допринос, дано-
кот на доход и другите со закон одредени даноци 
што ги плаќаат стопанските организации односно дру-
гите даночни обврзници на нивното подрачје. Пос то-
токот од општествениот придонес и данокот што вле-
гува во буџетот на« градот односно градската1 општина 
се одредува; со општествениот план и со прописите на 
надлежните републикански органи. 

За задоволување на локалните потреби народниот 
одбор на! град односно градска општина може да 
воведува локален прирез, а за! изградбата; на, 
одредени комунални, културни, здравствени и соци-
јални објекти може да воведува! и местен самодо-
принос. 

Народниот одбор на град односно градска општина! 
со буџетот самостојно ја определуваат расподелбата! 
на сите приходи на градот односно градската општина 
за извршување на работите од нивната1 надлежност, 
за исплаќање трошковите околу својата администра-
ција, како1 и за нуждите на стопанските и другите оп-
штествени дејности што се финансираат ол буџетот 
на градот односно градската општина. 

Член 22 
Градот и градската општина се правни лица. 
Народниот одбор на град односно градска општина, 

го врши правото на управување со сето земјиште и 
згради што се наоѓаат на подрачјето на градот одно-
сно градската општина и што се општонароден имот, 
доколку то<а право не им припаѓа на други државни ор-1 

гани, стопански организации, установи или заедници. 
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Член 23 
Народниот одбор на град односно градска општи-

на, врши управа со сиот општонароден имот во- општа; 
употреба на своето подрачје (патишта., мостови, реки, 
канали, езера и други води, паркови! ити.) доколку со 
закон или со1 други прописи на повисоки државни ор-
гани донесени на основа, закон тој имот не им е да-
ден на! управување на други државни органи, стопан-
ски организации или установи. 

Во вршењето на управата со општо наредниот 
имот во општа употреба народниот одбор има право 
да ја одредува неговата намена, начинот и условите 
на неговата употреба, да донесува прописи и мерки за, 
неговото чување и одржување, да! одлучува за ста>-
вање на тој имот вон општа, употреба, како и да од-
редува органи за вршење на! одредени работи од упра-
вувањето со тој имот. 

Во случај на спор помеѓу народен одбор на град 
односно градска општина, од една стран® и друг др-
жавен орган, стопанска организација или установа од 
друга страна, за тоа кому му припаѓа вршењето на 
управувањето со општонародниот имот во општа упо-
треба решава* Президиумот на Народното собрание. 

Член 24 
Народниот одбор на град односно градска о т 

штива може да претресува прашања што се во непо-
средна надлежност на повисоките државни органи и 
да става; предлози за нивното решавање согласно за-
коните. 

Член 25 
Народниот одбор на град односно градска општи-

на има со закон и со прописи засновани на закон од-
редени права и должности спрема сите стопански ор-
ганизации и установи во градат односно градската 
општина и може спрема нив да презема согласно по-
себни прописи стопанско-управни и надзорни мерки. 

Спрема претпријатијата и установите што сам ги 
основал, народниот одбор т градот односно градска-
та општина врши и посебни права. 

Член 26 
Народниот одбор има право и должност на своето 

подрачје да врши надзор над извршувањето на зако-
ните и другите прописи од страна на стопанските и 
другите организации, установи и граѓани и согласно 
законот да применува стопанеко-управни и управно-
надзорни мерки, доколку тоа не е ставено во надлеж-
ност на други државни органи. 

Член 27 
Повисок државен орган кој на народен одбор на 

град односно градска општина му пренесе за извршу-
вање работа од своја надлежност, должен е на народ-
ниот одбор на град односно градска општина да му 
ги обезбеди потребните средства за извршувањето на 
работата. 

Член 28 
Народниот одбор на град односно градска! оп-

штина има право по сопствена иницијатива или по 
предлог од работни колективи, општествени органи-
зации и поедини граѓани, со средствата од својот бу-
џет да оснива стопански претпријатија, како и кому-
нални, културни, просветни, здравствени и социјални 
установи. 

Народниот одбор на град односно градска општи-
на може во споразум со народни одбори на други гра-
дови, градски општини или околии да оснива заеднички 
претпријатија и установи. 

Правото на стопанска! управа и управен надзор 
спрема заедничките претпријатија и установи, го вр-
ши народниот одбор што ќе го одредат споразумно 
оснивачите, а ако тие не го одредат, тоа право го вр-
ши народниот одбор на чие подрачје се наоѓа прет-
пријатието односно1 установата). 

Член 29 
Сите права на народниот одбор на град односно 

градска општина спрема претпријатијата од неговото 
подрачје се одредуваат со закон. 

Член 30 
Народниот одбор на град односно градска општина 

спрема претпријатијата и установите што ги ос ни вал 
или спрема кои ги има правата на осниван, има право 
на надзор и применување на управни мерки предви-
дени со закон. 

. Член 31 
Народниот одбор на град односно градска општи-

на преку народната милиција го обезбедува админи-
стративното извршување на одредени акти од својата 
надлежност (своите решенија!) 

Член 32 
Народниот одбор на град односно градска општи-

на должен е да укажува! травна! и друга помош на сите 
други државни органи во извршувањето на работи од 
нивната надлежност. 

Член 33 
Сукоби за надлежност помеѓу народен одбор на 

град и други народни одбори ги решава Президиумот 
на Наредното собрание, а сукобите за надлежност во-
работите што се однесуваат до управната поставка, 
стопанско-управните и управно-надзорните мерки ги 
решава надлежниот републикански орган. 

Член 34 
Сукобите за надлежност помеѓу народен одбор на 

градска! општина и народен одбор) на околија! односно 
народен одбор на! општина од друга околија или град 
ги решава Президиумот на Народното собрание, а 
нивните сукоби за надлежност т работите што се 
однесуваат во управната постапка, стопанско-у пра в -
ните и управно-надзорните мерки ги решава надлеж-
ниот републикански орган. 

2) Односи помеѓу народниот одбор на град ОДНОСНА 
градска) општиш и повисоките државни органи 

Член 35 
Републиканските државни органи имаат право на 

надзор над законитоста на работењето на. народните 
одбори на градови, а "во однос; народните одбори на 
градските општини тоа право го имаат за работите од 
член 16 од овој Закон. 

Народните одбори на околии имаат право на над* 
зор над законитоста) на работењето на народните од-
бори на градски општини во сите работи, освен во ра-
ботите од член 16 од овој Закон. 

Во вршењето правото на надзор републиканските 
државни органи и народните одбори на околии имаат 
права одредени со закон. 

Член 36 
Президиумот на Народното собрание има право да 

поништи или укине незаконити акти на народен од-
бор на град како и незаконити акти на народен одбор, 
на градска општина во работите од член 16 од овој 
Закон. 
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Народниот одбор на околија има право да пони-
шти или укине незаконити акти на! народен одбор НА 
градска! општина во* сите работи, освен во работите од 
член 16 од овој Закон. 

• Во работите што не се уредени со закон или со 
општи прописи на повисоките државни органи, Прези-
диумот га Народното собрание односно народниот од-
бор на околија има право да ги поништи или укине 
и оние акти на) народниот одбор на град односно град-
ска општина со коп е повреден општиот интерес. 

Надлежниот републикански орган во рамките на 
својата надлежност има право само да го задржи из-
вршувањето на) незаконити акти на народен одбор на 
град и на градска општина во работите од член 16 
од овој Закон, како и акти со кои е повреден општиот 
интерес и да му предложи на Президиумот на Народно-
то собрание тие акти да ги поништи или да ги укине. 

Надлежниот совет на народниот одбор на. околи-
ја, во (својот делокруг, а во итни случаи и претседа-
телот га народниот одбор на околија, има1 право само 
да задржи од извршување незаконити акти на народен од-
бор на'градска општина и негови акти со кои е повреден 
општиот интерес во сите работи, освен во работите 
од член 16 од овој Закон и да му предложи на народ-
ниот одбор ш околијата да ги поништи или укине. 

Правото на задржување овие органи можат да го 
вршат во рокот предвиден: за поништување или уки-
нување на тие акти. 

Член 37 
Ако Президиумот на Народното собрание односно 

народниот одбор на околија! на кого му е поднесен 
предлог за! поништување или укинув<ање на задржан 
жт на народен одбор на град односно градска? општи-
на не донесе никаква одлука во рок од два месеца/од 
денот кога! го примил предлогот за поништување од-
носно укинување, тој акт може да1 се изврши. 

Член 38 
Надлежниот републикански орган во- сводот дело-

круг, има! право да, поништи или укине незаконити акти 
на совет на наводниот одбор на1 град односно градска 
општина1 во работите ои член 16 од овој Закон, а над-
лежниот совет нм народниот одбор на. околина! во сво-
јот делокруг, има право да поништи или укине неза-
конита тги на совет на народниот одбор на градска 
општина! во сите работи освен во работите од член 
16 од овој Закон. 

Ако актите од претходниот став се донесени на 
основа општи прописи на народниот одбор, надлеж-
ниот републикански орган односно надлежниот совет 
на/ народниот одбор на околија1, можат таквите акти 
само да/ ги задржат од извршување и на народниот 
одбоо што ги донел тие прописи да му предложат да) 
ги поништи или укине. 

Органите од предниот став има:ат пр-1во да задр-
жат и акти на совет на! народниот Одбоо на1 град од-
носно градска општиш донесени во работите што не 
се уредени со закон или со општи прописи на пови-
соките државни органи, ако со нив е повреден оп-
штиот интерес. 

Член 39 
Ако народниот одбор на. град односно градска оп-

штина на! кој му е предложено да го поништи или 
укине задржаниот акт на неговиот совет, не донесе 
никаква, одлука! во рок од двд. месеца од денот кога! го 
примил предлогот за поништување односно укинува-
ње, тој шт може да се изврши. 

Член 40 
Повреда; на општиот интерес постои ако актите 

на народниот одбор на град односно градска општина 
или на неговите органи се спротивни на основните 
начела на правниот поредок на Федеративна Народна! 
Република Југославија или на основниот смер на неј-
зиниот социјалистички развиток. 

Член1 41 
Во вршењето надзор во однос законитоста на 

актите на народниот одбор на! град односно градска, 
општина или на неговите органи Президиумот на На-
родното собрание или надлежниот републикански ор-
ган односно народниот одбор на околија!, или негов 
совет, може на народниот одбор односно неговиот ор-
ган што го донел актот да! му укаже на неговата! не-
законитост и да бара; од него тој акт во одреден рок 
да го повлече или да го измени. 

Член 42 
Президиумот на Народното собрание односно на-

родниот одбор на! околија! по одредбите од претход-
ните членови поништува или укинува незаконити акти 
ни народниот одбор на' град односно градска општина 
во рок од два месеца од денот на примањето на актот. 

По исклучок Президиумот на! Народното собрание 
може и по изминување рокот од предниот став да по-
ништи или укине акт на народниот одбор на град од-
носно градска општина, што влегол во сил;а, ако со 
неговото извршување би настапила! тешка опасност за 
животот и здравјето на луѓето или за јавниот ред и 
поредок. 

Член 43 
Надлежниот републикански орган односно над-

лежниот совет на народниот одбор на околија може, 
по одредбите од претходните членови, да поништи 
или укине акт на) совет на народен одбор на гр^до од-
носно градска општина во< рок од дда месеца! од денот 
на примањето на актот. 

Член 44 
Решението з?\ поништување, укинување односно 

задржување акти на. народниот одбор на> град односно 
градска општина мора да биде образложено со пов^ 
кување м°< соодветните прописи. 

Член 45 
Н А Р О Д Н И О Т одбор на град. односно градска општи-

на ЧИЈ акт го поништил или укинал Президиумот на На-
родното собрание има П Г ^ Р О на ПРИГОВОР ДО Народното 
собрание согласно член 50 ол овој З^кон. 

'Народниот одбор н^ градска општина чиј акт го 
поништил или укинал народен одбор на околија, може 
да подаде жалба до Президиумот на НР родното собра-
ние. 

Совет на народен одбор на град односно градска 
општина чиј акт го поништил или укинал републикан-
ски орган може да поднесе ж?лба до Президиумот на 
Игролисто собрание. 

Совет на народниот одбор на градска општина чиј 
а (Кт го поништил совет на народен одбор на околија 
има право да* поднесе жалба до надлежниот републи-
кански орган. 

П Р И Г О В О Р О Т односно жалбата се поднесува во РОК 

од 15 дена од денот кога е примен актот за поништува-
ње. 

Органот што Решава по приговорот односно жал-
бата може актот против кој е поднесен приговор од-
носно жалба да го потврди, поништи или укине. 
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Член 46 
Надлежниот републикански орган односно претсе-

дателот т народниот одбор на околија може согласно 
законските овластени ја да го спречи извршувањето на 
актите на народниот одбор на град односно градска 
општина и нивните органи, што се поништени, укина-
ти или задржани. 

Член 47 
Надлежниот републикански орган односно народ-

ниот одбор на околија може да поништи, укине однос-
но задржи од извршување акти на народниот одбор на 
град односно градска општина; и на неговите органи 
донесени во управната постапка согласно прописите и 
под условите предвидени со прописите за управната 
постапи. 

Член 48 
Во работите од надлежноста на народниот одбор 

на околија ставени во надлежност на народниот одбор 
па градска општина, како и по други* работи одредени 
со посебен закон или со указ на Президиумот на На-
родното собрание, правото на надзор во однос закони-
тоста« на работењето на народниот одбор на- градска! 
општина, како и овластувањата што произлегуваат од 
ова) право, ги врши Президиумот на; Народното собра-
ние односно надлежниот републикански орган, соглас-
но одредбите од овој Закон кои се однесуваат на вр-
шењето право на надзор над законитоста на работење-
то на народниот одбор на град. 

Во сите други работи освен работите од член 16 
од овој Закон правото на надзор во однос законитоста 
на работењето на народниот одбор на градска општи-
на го врши народниот одбор на околија. 

Член 49 
Ако народниот одбор на град односно градска' оп-

штина или негов орган не изврши вопште или не извр-
ши на време работа што е должен да ја изврши или 
што му ја одредил повисок државен орган во рамките 
на својата надлежност, органот што го врши правото 
на надзор може таа работа да ја изврши сам народни-
от одбор на град односно на градска општина во таков 
случај е должен да ги накнади со тоа предизвиканите 
трошкови. 

Против актот на повисокиот државен орган со кој 
се презема извршувањето на работа од надлежноста на 
народниот одбор на град односно градска општина1, ка^ 
ко и против одлуката за накнада нт трошковите народ-
ниот одбор има- право на жалба до Президиумот нт На-
родното собрание во рок од 15 дена од приемот на 
актот. 

Ако народниот одбор на околната односно него-
виот совет не го врши своето право на надзор во по-
глед законитоста на работата на! народниот одбор на 
општината Президиумот на Народното собрание однос> 
но надлежниот републикански орган ќе му укаже на 
незаконитоста на актот ш> народниот одбор на општи-
ната и ќе побара од него тој акт да го поништи или 
укине во одреден рок. 

Ако народниот одбор на околијата односно него-
виот совет и после тој рок не го поништи или укине 
;жтот на народниот одбор на! општината или неговиот 
орган, Президиумот на Народното собрание односно 
надлежниот републикански орган има право во рок од 
еден месец од денот кога истекнува рокот одреден по 
претходниот став во своја надлежност, да донесе акт 
за поништување и чи укинување за кој е овластен над* 
зорниот орган. 

Член 50 
Ако смета1 дека со пропис или со друг акт на по-

висок државен орган му е повредено некакво право 
утврдено со закон народниот одбор на град односно 
градска општина има право да поднесе до Президиумот 
т Народното собрание приговор за) заштита- на само-
управните права. По приговорот против ваков акт до-
несен од сојузен орган решава надлежниот сојузен 
орган. 

Приговорот 331 заштита самоуправните права про-
тив актите на Президиумот на Народното собрание се 
поднесува до Народното собрание. 

По повод приговорот за заштита самоуправните 
прате Президиумот на Народното собрание може да по 
пишти или укине акт на државен орган против кој е 
подаден приговор. Поднесениот приговор не го задр-
жува извршувањето на таков акт. 

Член 51 
Надлежниот републикански орган должен е да се 

грижи за правилното работење на народните одбори 
на градови и градски општини, а особено за оспособу-
вањето на службениците како ида врши надзор над ра-
ботата на администрацијата на народните одбори. За 
таа цел тој може да издава општи прописи за- адми-
нистрацијата на народните одбори на градови односно 
градски општини. 

Член 52 
Президиумот на Народното собрание може да рас 

пушти секој народен одбор на град односно градска оп 
штипа или само градски собор односно собор на произ-
водителите, ако нивната, работа е во очевидна спротив-
ност со Уставот и законите. 

Кога ќе распушти народен одбор на град односно 
градска општина или само градски собор, Президиумот 
на Народното собрание ќе именува! привремена управа 
составена од граѓани што се запишани во избиоачкиот 
список на градот односно градската општина. Привре-
мената управа1 може да! ги врши са(мо теку штите управ-
ни работи. 

Кога е распуштен народен одбор на град односно 
градска општина или са>мо градски собор односно со-
бор на производителите, изборите за народен одбор 
односно градски собор или собор на производителите 
ќе се извршат најдоцна во рок од два! месеца од денот 
на/ распуштањето. 

Член 53 
Президиумот на Народното собрание поради осо-

бени прилики има право да го продолжи мандатот на 
сите народни одбори на градови односно градски оп-
штини најмногу за време од една година). 

Президиумот на Народното собрание има право да 
распише избори за народни одбори на градови односно 
градски општини и пред да истече времето за кое се 
избрани. 

3) Одговорноста на) градот односно градската општино 
за накнада на штета! 

Член 54 
Градот односно градската општина одговара за 

штетата што одборник или службеник на народниот од-
бор им ја направи на граѓаните или на правните лица 
со своја! незаконита работа при вршењето на службе-
ните должности. 

Член 55 
Барањето за накнада на штетата се поднесува до 

народниот одбор на градот односно градската општина 
кому агу припаѓа одборникот односно службеникот што 
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ја направил штетава. Ако народниот одбор не го ува* 
жи барањето во целина Или Делимично или по барање-
то не се изјасни во рок од 30 дена Од денот На при-
емот на истото, оштетеникот може да поднесе тужба 
против народниот Одбор на град односно градска ои-
штипа, до надлежниот суд.-

Член 56 
Ѕа исплатената накнада на штета градот односно 

градската општина! имаат право на! регрес од одборни-
кот Односно службеникот што ја направил штетата со 
својата незаконита работа. 

бо Особено оправдани случаи, ка»ко и во случај 
кога насадената штета Не можела да се наплати од 
Одборникот односно службеникот во рок од една годи-
на од правосилноста на решението на народниот одбор 
односно пресудата1 на судот, народниот одбор на град 
односно градска општина! може одборникот односно 
службеникот во потполност или делимично да ги осло-
боди од плаќањето на пак на дата на штетата!. 

Член 57 
Во однос застареноста на побарувањето за накна-

да) на штета, како и во однос судската надлежност за 
споровите за накнада на штета1, за одборниците важат 
одредбите што се однесуваат на државните службе-
ници. 

Глава трета 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНИОТ 
ОДБОР НА ГРАД ОДНОСНО ГРАДСКА ОПШТИНА 

1) С о с т а в 

Член 58 
Градскиот собор на народниот одбор на град има 

40 до 70 одборници. 
Народниот одбор на градска! општина има 30 до 50 

одборници. 
Бројот на одборниците на градскиот собор на на-

родниот одбор на! град, односно на! народниот одбор 
на градска општина се утврдува, во границите одреде-
ни во предните ставови, со статутот на народниот од-
бор со оглед бројот на жителите, обемот на градот од-
носно градската општина, како и со оглед на стопан-
ските, општествените, комуналните и другите особено-
сти на градот односно градската општина. 

Президиумот на Народното собрание може, по 
предлог на народниот одбор, да го зголеми бројот на 
одборшците, но најмногу за една половина1. 

Член 59 
Бројот на одборниците на соборот на производи-

телите изнесува! по правило половина од бројот на од-
борниците на! градскиот собор. 

Президиумот на Народното собрание по предлог 
од народниот одбор на град може да го зголеми бро-
јот на одборници^ во соборот на производителите нај 
многу до три четвртини од бројот на одборниците на 
градскиот собор, ако то!а го барај сложеноста на сто-
пан!ските однеси бројот или големината на стопанските 
организации на подрачјето на градот. 

2) Д е л о к р у г 

Член 60 
Народниот одбор на град сите работи од својата 

надлежност ги врши на одделни или заеднички седници 
на своите собори, а управните работи и преку своите 
совети, 

Народниот одбор на градска општина сите работи 
од својата надлежност ги врши на своите седници, а 
управните рабош и преку своите совети. 

Член 61 
Градскиот собор и соборот на производителите 

рамноправно учествуваат во донесувањето нас 
1) статутот на народниот одбор; 
2) одлуката за општествениот план, за буџетот, 

за завршниот биланс за извршувањето на општестве-
ниот план и за завршната сметка за извршувањето на 
буџетот; 

3) генералниот, регулациониот и урбанистичкиот 
план; 

4) решенија за оснивање, соединување и пре-
станок на установи и претпријатија; 

5) одредување висината на постојаната награда 
на претседателот и потпретседателот на народниот од-
бор, како и накнадата на трошковите и изгубената за-
работка, на одборниците, претседателите и членовите 
на советите и нивните одбори, како и на членовите на 
поедини комисии; 

6) решенија за заклучување на; заеми и за пре-
земањето емство за заемите на подрачните установи 
и претпријатија; 

7) решенија за отуѓување на движим и давање 
на ползување на движим и недвижим општествен имот 
над кој врши управување на држ>авни, задружни и оп-
штествени организации и граѓани; 

8) прописи за стопанско-упрашш мерки; 
9) одлуки за! локалниот прирез и други јавни да-

вачки; 
10) одлуки по прашање од работните односи и со-

цијалното осигурување; 
11) одлуки за распишување локален референдум 

по прашање од делокругот на соборот на производи-
телите; 

12) одлуки по' прашањата што со посебен закон 
и со други прописи се ставени во делокруг на градски 
от собор и соборот на производителите. 

Соборот на производителите решава рамноправно 
со градскиот собор и со други стопански прашања од 
надлежноста на народниот одбор. 

Член 62 
Одлуките и другите акти на народниот одбор на 

град во чие донесување рамноправно учествуваат град-
скиот собор и соборот на производителите се полно-
важни ако се изгласани во истоветен текст во обата 
соборам 

Член 63 
Ако градскиот собор и соборот на! производите-

лите не се согласат на еден истоветен текст ќе одве-
дат заедничка/ комисија составена од еднаков број од-
борници со задача! да се постигне согласност. 

Ако не се постигне согласност ни по извештајот 
што ќе го поднесе комисијата! на заедничката седница, 
седницата се одлага за 24 часа!. 

Ако согласност не се постигне ни на седницата 
одржана по одложената1 претходна седница, предметот 
се доставувај до Народното собрание односно на него-
виот посебен орг?н. Одлуката, што ќе ја донесе Народ-
ното собрание односно неговиот орган задолжителна е 
за обата е обора1. 

Член 64 
Сите избори и разрешувања што се ставени со за : 

кон или со други прописи во надлежност на народниот 
одбор на град се вршат на заедничка седница на град-

I скиот собор и соборот на производителите, а особено: 
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1) избор и разрешување претседател и потпрен 
седател ма народниот одбор, претседатели и членови 
на совети, како и претседатели и членови на заеднички 
одборнички комисии; 

2) назначување и разрешување секретар на на-
родниот одбор и други службеници за) кои тоа го пред-
видува закон или статутот на народниот одбор; 

3) избирање и разрешување претседател, судии 
и судии-поротници на околиски суд; 

4) избирање и разрешување судија за' прекршо-
ци и негов заменик; 

5) назначување и разрешување директори на 
претпријатија и раководители на установи. 

Во заедничка седница на обата собора народниот 
одбор на град ги врши и сите работи што со општи 
прописи бидат ставени во1 делокруг на! заедничка седни-
ца на обата собори на народен одбор на град. 

Член 65 
Сите работи од надлежноста, на! народниот одбор 

ш град, освен оние што ги решаваат рамноправно оба-
та собора на одделни или заеднички седници, како и 
оние што се дадени во исклучива надлежност на со-
борот на производителите, ги врши градскиот собор, 
доколку поедини од тие работи не ги остварува преку 
своите органи. 

Член бб 

Градскиот собор на свои седници: 
1) донесува одлуки и други општи прописи што 

не ги донесува' заедно со соборот на1 производителите; 
2) распишува] избори за одборници на градски-

от собор; 
3) р|а(спишува локален референдум освен во слу-

чајот предвиден во член 61 став 1 точка 11 од овој 
Закон; 

4) решава за престанокот на мандатот на члено-
вите на: градскиот собор; 

5) оснива свои одборнички комисии и избира 
претседател и членови на истите; 

6) решаваа по барањето за ставање во притвор 
или истражен затвор на членови на градскиот собор; 

7) донесува акти за« .експропријација; 
8) ги утврдува работните места во организацио-

ните единици на народниот одбор; 
9) ги назначува и ги разрешува! членовите и се-

кретарот на дисциплинскиот суд за службениците на 
народниот одбор; 

10) решава по жалбите на службениците и работ-
ниците на народниот одбор против решенијата на прет 
седателот на народниот одбор по службеничките однос-
но работните односи; 

11) ги поништува и ги укинува ^законитите акти 
на претседателите на совети односно на советите на 
народниот одбору освен во случаите од член 61 став 2 
од овој Закон; 

12) решава^ за поднесување на приговор против 
незаконити-^ акти и мерки на повисоките државни ор-
гани со кои се повредуваат самоуправните прам на гра 
дот односно градската општина!; 

13) одредува подрачја за одржување собори на 
избирачи во градот; 

14) решава по заклучоците на) соборите на изби-
рачите доколку не решава заедно со соборот на произ-
водителите ; 

15) ги врши и сите други работи што по постоеќи 
те прописи или со статутот му се дадени изрично во 
делокруг. 

Член 67 
Соборот на производителите на своите седници: 

1) распишува избори за одборници за соборат 
на производителите; 

2) решава за! престанокот на мандатот на, члено-
вите на соборот на производителите; 

3) оснива свои комисии и ги избира! нивните 
претседатели и членови; 

4) решава по барањата за ставање во притвор 
или истражен затвор на членови на соборот на произ-
водителите; 

5) решава по прашањата по кои на градскиот со-
бор му предлага донесување на прописи и мерки од над 
лежноста на народниот одбор по работите ва чие ре-
шавање тој не учествува; 

6) ги врши сите други работи што по постоев-
те прописи или со статутот на) народниот одбор из* 
рично му се дадени во делокруг. 

Член 68 
Градскиот собор и соборот на производителите на 

народниот одбор на град своите седници ги одржуваат 
одделно, доколку не решат да работат во заедничка 
седница!. 

Член 69 * 
Соборот на) производителите има право да распра-

ва по прашања! од надлежноста на народниот одбор во 
чие решавање не учествува!, како и пра(во со тие праша 
ња да му предлага на градскиот собор донесување на 
прописи и мерки од надлежноста на народниот одбор. 

Градскиот собор е должен да решава по сите пред-
лози на соборот на производителите и за! донесените 
одлуки да го известува! истиот. 

Член 70 
Против секој акт на градскиот собор, во чие до-

несување било задолжително и неговото учество а тој 
не учествувал, соборот на производителите може да 
поднесе приговор до Пр(езидиумот на Народното со-
брание. 

Президиумот го известува! народниот одбор за 
своето решение. 

Член 71 
Народниот одбор на. градска општина ги врши на 

свои седници и не може да ги пренесува! на своите ор-
гани следните работи: 

1) донесување статут наѓ народниот одбор; 
2) донесување одлука за општествениот план, 

буџетот, за завршниот биланс за извршувањето на оп-
штествениот план и за завршната сметка за извршува-
њето на буџетот; 

3) донесување на генералниот, регулациони и 
урбанистички план; 

4) донесување решенија за оснивање, соедину-
вање и престанок на претпријатијата; 

5) одредување висината на* постојаната награда 
на претседателот на народниот одбор, како и накнада 
та на трошковите и изгубената заработка) на одборни-
ците, претседателите и членовите ва' советите и нивни-
те одбори, како и членовите на) поедини комисии: 

6) донесување решенија за запету чување заеми 
и за преземање емство за заемите на подрачните уста-
нови и претпријатија; 

7) донесување решенија за отуѓување на дви-
жиш и давање на ползување на! движим и недвижим оп-
штонароден имот над кој врши управа на државни, за-
дружни и општествени организации и граѓани; 

8) донесување одлуки и други општи пропиел; 
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9) донесување одлуки за локалниот прирез и 
други јавни давачки; 

10) донесување одлука за распишување на лока-
лен референдум; 

11) распишување избори за одборници; 
12) донесување решенија за престанокот на ман-

датот на одборници; 
13) оснивање на комисии; 
14) решавање по барањето за ставање во притвор 

или истражен затвор на одборниците; 
15) донесување акти за експропријација; 
16) утврдување работните места во организацио-

ните единици на народниот одбор; 
17) назначување и разрешување членови и секре-

тар на дисциплинскиот суд за службениците на народ-
ниот одбор; 

18) решавање по жалбите на службениците и ра-
ботниците на народниот одбор против решенијава на 
претседателот на народниот одбор по службеничките 
односно работите односи; 

19) поништување и укинување незаконити акти 
на претседателите на совети и совети на1 народниот 
одбор; 

20) решавање за. поднесување на приговор против 
^-законитите акти и мерки на повисоките државни ор-
гани со кои се повредуваат самоуправните права на 
градската општина; 

21) избор и разрешување на претседател на на-
родниот одбор, претседатели и членови на советите ка-
ко и претседатели и членови на' комисиите; 

22) назначување и разрешување секретар на на-
родниот одбор и други службеници за кои тоа го пред-
видува закон или статутот на народниот одбор; 

23) избор и разрешување претседател, судии и су 
дии-поротнини на околиски суд; 

24) избор и разрешување судија за прекршоци и 
негов заменик; 

25) назначување и разрешување директори на 
претпријатија и раководители на установи; 

26) врши и други работи што треба, по закон или 
на основа! статутот да ги врши само на седница. 

3) Конституирање на народниот одбор на град 
односно градска општина 

Член 72 
Првата седница на новоизбраните одборници на 

градскиот собор и на соборот на производителите, од-
носно на народниот одбор на градската општина1 ја сви-
кува претседателот на досегашниот народен одбор нај-
доцна 15 дена по објавувањето на изборните резултати. 

Ако претседателот не ги свика на седница новоиз* 
браните одборници во рокот од предниот став, одбор-
ници^ ќе се состанат сами во првиот неделен ден по 
овој рок во 9 ч^сот во просториите во кои се одржу-
ваат седниците на народниот одбор. 

Првите седници на градскиот собор и соборот на 
производителите кои се об јаву ват посебно, односно 
првата седница) на народниот одбор на' градска општи-
на, ги отвора и со нив раководи до избор претседавачи 
на- соборите односно претседател на народниот одбо^ 
на. градска- општина најстариот по години присутен од-
борник. 

Член 73 
На првата седница новоизбраните одборници на 

градскиот собор и соборот на, производителите односно 
на народниот одбор на градска општина избираат секој 
посебно верификапиона комисија од пет члена со за-

дача да ја испита правилноста! на изборот и уверени-
јата за изборот на одборниците и да му поднесе изве-
штај на соборот односно на народниот одбор на град-
ската опипина што ја избрал. 

Член 74 
За верификација на одборничките мандати реша-

ваат посебно градскиот собор и соборот на производи-
телите, односно народниот одбор на градската општи-
на'. 

Секој одборник, дури изборот не му биде пони-
штен, има право да учествува во верификацијата на 
мандатите, но не може да гласа за својот избор ако за 
него се гласа посебно. 

Член 75 
Градскиот собор и соборот на производителите од 

носно народниот одбор на градска општина може избо-
рот па одборниците да го потврди или да: не го потврди, 
а може одлуката за тоа да ја одложи и да нареди прет-
ходно да се извршат нужните извиди. 

Член 76 
По свршената верификација на) мандатите одборни 

циге чии избор е потврден, полагаат и потпишуваат во 
градскиот собор односно во соборот на производите-
лите односно во народниот одбор на градска општина 
заклетва што гласи: 

„Се заколнувам дека верно ќе му служам на на-
родот, дека совесно ќе ги вршам своите должности и 
ќе ја чувам честа на народен одборник. При ова ќе се 
придржувам за Уставот и законите, ќе ги бранам, чу-
вам и развивам демократските придобивки на Народно-
ослободителната борба и Народната! револуција и дека 
ќе ги вложувам сите свои сили во изградбата на соци-
јализмот, за напредокот на градот (градската општи-
на!), Народна Република Македонија и заедничката др-
жава- Федеративна Народна Република Југославија". 

Одборниците - припадници на националните мал-
цинства! заклетвата можат да ја полагаат на свој јазик. 

Дури не положи заклетва) одборникот не може да 
ги врши одборничките права и должности. 

Член 77 
Откако ќе ја положат заклетвата одборниците на 

градскиот собор и соборот на производителите изби-
раат претседавач на соборите, како и свои комисии. 

Претседавачот на соборот се избира за една или 
повеќе седници, но најмногу за една година. 

Член 78 
Откако ќе изберат претседава™ и одборнички ко-

мисии на соборите, одборниците на градскиот собор и 
соборот на производителите се состануваат на заедни-
чка! седница за! избор на претседател и потпретседател 
на народниот одбор на градот и на заеднички одборни-
чки комисии, какови на претседатели и членови на со-
ветите. 

Оваа заедничка седница ја отвара и до избор на 
претседател на народниот одбор на град со неа рако-
води најстариот по години присутен одборник. 

Одборниците на народниот одбор на градска оп-
штина избираат на првата седница претседател на на-
родниот одбор, одборнички комисии, претседатели и 
членови на советите на народниот одбор. 

Откако ќе се извршат изборите од претходните 
ставови претседателот на дотогашниот народен одбор 
на град односно градска општина! поднесува извештај 
за работата за времето од последната1 седница на до-
тогашниот народен одбор. 
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4) Седници на народниот одбор на град 
односно градска општина 

Член 79 
Народниот одбор постојано заседава во текот на 

периодот за, кој е избран и работи на седници или пре-
ку совети и комисии. 

Член 80 
Седниците т градскиот собор и соборот на про-

изводителите, по правило се одржуваат одделно. 
Седниците на градскиот собор и соборот на про-

изводителите односно на народниот одбор на градска 
општина ги свикува: претседателот на) народниот одбор 
по потреба, по барање од Президиумот на Народното 
собрание или по барање на една петина одборници на 
градскиот собор односно соборот на производителите 
односно на градската општина. 

Кога градскиот собор решава по прашања што 
спаѓаат и во надлежност на соборот на производите-
лите мора да се одржи и седница на соборот на про* 
изводителите. 

Член 81 
Заедничките и одделните седници на градскиот со 

бор и соборот на производителите, односно седниците 
на народниот одбор на градска општина ги свикува 
претседателот на народниот одбор со писмен позив. 

Писмениот позив треба да содржи означување на 
денот, часот и местото на одржувањето на седницата. 

Со позивот на одборниците задолжително им се 
доставува материјалот што се однесува на прашањата 
кои ќе бидат ставени на дневен ред. 

Позивот им се доставува на одборниците најдоцна 
три дена пред закажана га седница, а во истиот рок тој 
се објавува на вообичаен начин. 

Член 82 
Претседателот на) народниот одбор на град должен 

е во рок од пет дена да свика седница на градскиот со-
бор односно на! соборот на производителите -ако тоа 
го бара: една петина одборници на поедините собори 
комисија или совет на народниот одбор или Президи-
умот на Народното собрание. 

Во рокот од претходниот став по барање од една 
петина одборници комисија: или совет на народниот од-
бор или од Президиумот на Народното собрание дол-
жен е да свика седница на народниот одбор и претсе-
дателот на народниот одбор на градска општина. 

Ако пре гс е дате лот на) народниот одбор не е ви кг 
седница во означениот рок одборниците на градскиот 
собор односно соборот на производителите односно на 
родниот одбор на градска општина можат да се соста-
нат сами по позив од една петина одборници. 

Член 83 
Во почетокот на секоја седница градскиот собор 

односно соборот на производителите, а на, заедничките 
седници обата собора, односно народниот одбор на 
градска општина, го утврдуваат дневниот ред и изби-
раат два оверачи на записникот. 

Претседателот на народниот одбор е должен да 
му ги соопшти на градскиот собор и на соборот на про-
изводителите, односно на народниот одбор на градска 
општина сите примени предлози за дневниот ред. 

Член 84 
Седниците на градскиот собор и соборот на про-

изводителите односно на народниот одбор на градска 
општина се јавни. 

Градскиот собор и соборот на производителите 
односно народниот одбор на градска општина можат 

поради важни разлози да решат поедини седници или 
дел од седница да се одржи без присуство на јавноста. 

Член 85 
На заедничките седници на градскиот собор и на 

соборот на производителите претседава претседателот 
на народниот одбор. 

На седниците на градскиот собор односно соборот 
на производителите претседаваат одборниците претсе-
давач^ што се избираат за таа должност за една или 
повеќе седници но најмногу за една година, 

На седниците на) народниот одбор на. градска оп-
штина претседава претседателот на народниот одбор. 

Член 86 
Соборите на народниот одбор на град односно на-

родниот одбор на градска општина полноважно реша-
ваат ако на седницата присуствува мнозинство од нив-
ните одборници, а заклучоци донесуваат со мнозинство 
гласови од присутните одборници, доколку за пооддел-
ни случаи со закон) или статутот не се бара, посебно 
мнозинство. 

На своите заеднички седници соборите на народ-
ниот одбор на град полноважно решаваат ако на седни 
цата присуствува мнозинство одборници од секој со-
бор, а заклучоци донесуваат со мнозинство гласови 
на присутните одборници од секој собор. На заедничка 
та седница на која се вршат избори заклучоците се 
донесуваат со мнозинство гласови на присутните од-
борници. 

Член 87 
Градскиот собор и соборот на производителите 

можат да решат по работите од нивниот заеднички де-
локруг (член 61 од овој Закон) да расправаат на за-
едничка седница, но и во тој случај за тие прашања 
решаваат посебно. 

Член 88 
Гласањето на седниците е јавно или тајно, а се 

гласа само лично. 
Тајно се гласа во случаите одредени со статутот 

или со други прописи, односно кога; градскиот собор 
односно соборот на производителите, односно народ-
ниот одбор на градска општина решат да се гласа, тајно. 

Член 89 
Право да им поднесуваат предлози на соборите на 

народниот одбор на град, односно на народниот одбор 
на градска општина во работите од нивниот делокруг 
има1ат одборниците, претседателот на народниот одбор, 
одборничките комисии и советите на народниот одбор. 
По предлогот мора да се донесе заклучок. 

Член 90 
Претседавачот на соборот, односно претседателот 

на народниот одбор може да го опомене одборникот 
кој со своето држање или постапки го нарушува утвр-
дениот ред на седницата. Ако одборникот откако е 
опоменат и понатаму го оневозможува! редот на седни-
цата соборот односно народниот одбор може да го 
исклучи од седницата!. 

Ако редот на седницата! го нарушува некое друго 
лице, претседавачот на соборот односно претседателов 
на народниот одбор може да го опомене или да го от-
страни од седницата. 

Член 91 
За седниците на соборите на народниот одбор на 

град, односно за седниците на народниот одбор на 
градска општина се води записник. 

Записникот го потпишува претседавачот и овера-
чите на записникот. 
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Член 92 
На седниците на народниот одбор на град односно 

градска општина можат да присуствуваат и да уче-
ствуваат во дискусијата, без право на одлучување, и 
народни пратеници. 

5) Одборнички комисии на народниот одбор 
нѕ град односно градска општина 

Член 93 
За проучување на поедини прашања од својата 

надлежност, за предлагање или извршување на општи 
мерки и слично, за изготвување заклучоци, како и за 
вршење анкети по прашања од нивниот делокруг, град-
скиот собор и соборот на производителите односно на-
родниот одбор на градска општина избираат од редот 
на своите одборници свои одборнички комисии. 

Одборничките комисии се постојани или привре-
мени. 

Член 94 
Постојаните одборнички комисии се избираат на 

првиот состанок за сиот мандатен период, а привреме-
ните комисии се избираат по потреба и работат дури 
не ја' свршат работата што им е доверена! или не бидат 
разрешени. 

Градскиот собор и соборот на производителите 
односно народниот одбор на градска општина може 
сите или поедини членови на, постојаните и привре-
мените одборнички комисии да ги разреши од долж-
ност и пред да измине времето за кое се избрани и 
на нивно место да избере нови. 

Еден одборник може да биде член најмногу во 
две постојани одборнички комисии. 

Член 95 
Претседателот и потпретседателот на народниот 

одбор и претседателите на советите не можат да бидат 
членови одборнички те комисии. 

Член 96 
Постојани одборнички комисии на градскиот со-

бор се: 
1) мандатно-имунитетна комисија, 
2) комисија за општествен план и буџет, 
3) комисија за правни прописи и организациони 

прашања; и 
4) комисија за молби и жалби. 
Постојани одборнички комисии на соборот на 

производителите се: 
1) мандатно-имунитетна комисија и 
2) комисија за) општествен план и буџет. 
Грускиот собор и соборот на производителите 

можат да« образуваат и други постојани одборнички 
комисии. 

Член 97 
Народниот одбор на градска општина ги има ис-

тите постојани одборнички комисии како и градскиот 
собори а може да оснива и други постојани одборни-
чки комисии. 

Член 98 
Постојаните одборнички комисии ги проучуваат 

предлозите што ги доставуваат до градскиот собор и 
соборот на производителите или до народниот од-
бор на град, односно народниот одбор на градска оп-
штиш«, претседателот на народниот одбор, советите 
или одборниците. 

Комисијата од молби и жалби ги разгледува и 
дава! мислење и предлог за решавање на молбите и 

жалбите што граѓаните, стопанските и општествени 
организации ги поднесуваат до народниот одбор вон 
редовната постапка. 

Член 99 
Советите и одборниците на народниот одбор на 

гр:д односно градска општина своите предлози за 
работите од делокругот на градскиот собор односно 
на соборот на производителите односно на народниот 
одбор на градска општина ги доставуваат на претсе-
дателот на народниот одбор ни градот односно град-
ската! општина, кој најдоцна во рок од седум дена 
заедно со сиот материјал ги препраќа до надлежната 
одборничка комисија. 

Претседателот на одборничката комисија по 
примањето на предлогот и материјалот веднаш ја сви-
кува комисијата која го проучува материјалот и одре-
дува известител кој на градскиот собор односно со-
борот на производителите ќе му поднесе предлог по 
соодветното прашање. 

Член 100 
Прашања и предлози што требало да ги разгледа 

одборничка комисија не можат да се стават на, дневен 
ред на седница на градскиот собор односно собо-
рот на производителите односно на народниот одбор 
Ш| градска општина, ако претходно не ги проучила ко-
мисијата. Само во особено важни и и ши случаи по 
прашања што не трпат одлагање градскиот собор 
односно соборот на производителите односно народ-
ниот одбор на градска општина може да одреди соод-
ветното прашање да се внесе во дневниот ред. 

Претседавачот на градскиот собор односно на 
соборот на, производителите односно претседателот 
на народниот одбор на градска општина при утврду-
вањето на дневниот ред е должен да провери дали 
надлежната одборничка комисија ги разгледала пра-
шањата и предлозите за дневниот ред што требало 
да ги проучи одборничка комисија и *ко установи 
дека тоа не е сторено ќе ги остави за идната седница 
и ќе ги отстапи на надлежната, одборничка комисија. 

Член 101 
Претседателот, советите и администрацијата на 

народниот одбор се должни на одборничките комисии 
да им го стават на расположение нужниот материјал 
и да им даваат податоци за прашањата што ги разгле-
дуваат, како и да им укажуваат стручна и админи-
стративна помош. За ова е должен да се грижи прет-
седателот на народниот одбор или службеникот што 
ќе го одреди тој. 

За1 извршување на своите задачи одборничките 
комисии МОЖРТ да имаат свој посебен административен: 
апарат. 

Член 102 
За проучување на поедини пра.н?'н а од надлеж-

носта на народниот одбор на град градскиот собор и 
соборот на производителите можат да имаот посто-
јани и привремени заеднички одборнички комисии. 

Заедничките одборнички комисии се избираат на 
заедничка седница на градскиот собор и соборот н* 
производителите на одборниците на народниот одбор 
на градот. 

Член 103 
Градскиот собор и соборот на производителите 

ги имаат овие постојани заеднички одборнички ко-
мисии: 

1) комисија за избор и назначување, и 
2) сметковна! комисија. 
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Градскиот собор и соборот на производителите 
можат да образуваат и други заеднички постојани ко-
мисии. 

Член 104 
Комисијата од избор и назначување ги проучува 

предлозите за избор и назначување, како и разло-
зите за! разрешување на сите органи и службеници 
што ги избира односно ги назначува народниот од-
бор на град на седница на обата собора. 

Сметковната' комисија го прегледува финансиско-
то послувајње на) органите, установите, претпријати-
јата и другите стопански организации на народниот 
одбор и врши сметковна) контрола!. 

Одредбите нај овој Закон за постојаните одбор-
нички комисии на градскиот собор и на соборот на 
производителите соодветно ќе се прилагаат и на ко-
мисијана, за избор и назначување и на сметковната 
комисија, доколку со овој Закон не е одредено инаку. 

Член 105 
Постојаните одборнички комисии се состојат од 

3 до» 7 члена!, а заедничките постојани комисии се со-
стојат од 5 до 9 члена 

Бројот на членовите на поедини комисија се од-
редува со статутот на народниот одбор. 

Секоја комисија! има свој претседател што го 
избира телото кое ја1 образувало комисијата. 

Комисиите донесуваат заклучоци со мнозинство 
иванови на своите членови. 

За работата Ш1 комисиите се води записник. 

Член 106 
Поблиски одредби за образувањето, составот и 

работењето на постојаните одборнички комисии ќе се 
пропишат со статутот, а за привремените комисии 
тоа ќе го одреди актот за нивното образување. 

6) Правни ж т и други заклучоци 

Член 107 
Народниот одбор на град односно гра(дск& оп-

штина донесува општи прописи, решенија! и други за-
клучоци. 

Член 108 
Народниот одбор на град односно градска оп-

штина! општите прописи ги донесува во вид т одлу-
ки, наредби и напатства. 

Член 109 
Одлуките, наредбите и нашатствата што ги до-

несува Народниот одбор ги потпишува! претседателот 
на народниот одбор. 

Наредбите и напатствата што ги донесуваат град-
скиот собор и соборот на производителите ги! потпи-
шуваат претседателот на, соборот и претседателот на 
народниот одбор. 

Член 110 
Одлуките и наредбите на народниот одбор задол-

жително се објавуваат, а за објавувањето на другите 
акти и за(клучоци решава, народниот одбор. 

Објавувањето се врши на вообичаен начин, ако 
не е пропишан друг начин за објавување. 

, Општите прописи на народниот одбор влегуваат 
во силѕа од денот на нивното објавување^ ако со нив 
не е одредено дека влегуваат во сила подоцна. 

Член 111 
Одлуките, наредбите, дапатствата и решенијата на 

народниот одбор на град односно градска општина му 

се доставуваат на Президиумот на Народното собра-
ние и на надлежниот републикански орган. 

Член 112 
, Решение е акт на наредниот одбор со кој се ре-

ш а м одреден поединачен случај од неговата надлеж-
ност. 

Член 113 
По прашањата што не се„уредуваат со општи 

прописи или решение народниот одбор донесува за-
клучоци. 

Тлака четврта 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОДБОРНИЦИТЕ 

Член 114 
Одборници^ имаат право и должност да прису-

ствуваат на седниците на телото на) кое му припаѓаат 
и да/ учествуваат во неговата работа, да учествуваат 
во работата да! комисиите и советите во кои се из-
брани и да ги вршат сите други работи што ќе им ги 
довери народниот одбор во границите на својата над-
лежност. 

Одборници^ имаат право да присуствуваат на 
седниците на комисиите и советите чии членови не се 
и да учествуваат во дискусиите во нив без право на 

.одлучување. 
Член 115 

Одборниците имаат право да поднесуваат пред-
лози за одлуки, наредби, напатствата решенија и дру-
ги заклучоци по сите работи од надлежноста' на на-
родниот одбор. 

Одборниците имаат право на одделните и заед-
ничките седници на градскиот собор и соборот на 
производителите односно на седниците на народниот 
одбор на градска општина усно или писмено да им 
поставуваат прашања, на претседавачите на соборите 
односно на претседателот т народниот одбор. Пра-
шаниот претседавач на/ собор односно претседателот 
на народниот одбор е должен да одговори усно на-
поставеното прашање на таа или на идната седница. 

Член 116 
Одборниците се должни да присуствуваат на со-

борите на своите избирачи, како и извон тие собори 
да ги ислушуваат мислењата и предлозите на своите 
избирачи и да се заземаат за) нивното остварување 
во границите на законитоста! и можностите, да ги из-
вестуваат избирачите за својата работа и за работата 
на ^родниот одбор чии членови се. 

Член 117 
Одборник не може да биде службеник на/ народ-

ниот одбор чиј е член. 

Член: 118 
Во вршењето на одборничког^ должност одбор-

ниците уживаат имунитет. 
За кривично дело* што се гони по службена долж-

ност одборникот не може да биде ставен во притвор 
или во истражен затвор без одобрение на народниот 
одбор на кој му припаѓа!, освен ако е во прашање кри-
вично дело за кое истражниот затвор е задолжителен, 
како и во случај кога е затечен во вршење на кри-
вично дело за кое е пропишана кавна строг затвор во 
траење подолго од една година или потешка казна 
или ш о постои опасност од бегство. 

Органот што почнал кривична постапка должен 
е без одлагање да го извести народниот одбор про-
тив чиј одборник е почната постапката. 
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Член 119 
За! службената! работа, одборниците одговараат 

пред својот народен одбор. 
Градскиот собор односно соборот на производите-

лите односно народниот одбор на градска општина 
може против одборник што ја повредил својата слу-
жбена должност да изрекне опомена или да го смени 
од доверената му должност. 

Член 120 
Одборниците му одговараат на својот народен 

одбор материјално за штетата што ќе му ја направат 
во вршењето на својата должност непосредно или со 
тоа што градот односно градската општина, ја накна-
дите штетата!, која тие во вршењето на службената 
должност им ја направиле на, граѓаните или на прав-
ните лица со своја незаконита работа. 

За одговорноста на одборникот за накнвдата на 
штетата! и за, висината на штетата решава претстав-
ничкото тело на кое му припаѓа одборникот. Против 
тоа решение одборникот има право да, поднесе тужба 
до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на при-
мањето на решението. 

Ако штетата не можела да биде наплатена! од од-
борникот ни во рок од една година од правосилноста 
на решението на народниот одбор односно пресудата 
на судот, претставничкото тело на кое му припаѓа 
одборникот, може да донесе решение со кое одборни-
кот во потполност или делимично се ослободува од 
понатамошната обврска за накнадата на штетата/. 

Член 121 
Одборниците имаат право на накнада на трош-

ковите направени во врска со вршењето на својата, 
должност во народниот одбор како и право на нак-
нада! на стварно изгубената редовна' заработка за вре-
ме вршењето на должноста. 

Член 122 
Ако некој дел на град односно градска општина 

што при изборите за народниот одбор на градот од-
носно градската општина преставувал посебна избор-
на единица, се присоедини кон околија или град или 
градска! општина, лицата избрани за одборници на 
нЦродниоѓг одбор н * градот односно градската оа . 
ш т и т во изборната' единица што се припојува, ста-
кувајат одборници на, народниот одбор на околната 
односно градот или градската општина чие подрачје 
се зголемува, ако живеат или работат на подрачјето 
што се присоединува. 

Член, 123 
На одборник на народниот одбор на град одно-

сно градска! општина му престанува мандатот пред да 
истече времето за кое е избран поради:" 

1) губиток на избирачкото' право на денот на 
губитокот на тоа пр|аво; 

2) опозивање од страна на избирачите на денот 
на гласањето по опозивот; 

3) уважување оставка од страна на народниот 
одбор ил денот кога е уважена оставката; 

4) судска осуда за« кривично дело извршено од 
користољубивост како и судска осуда, на казна строг 
затвор за друго кривично дело или на казна затвор 
подолга од шест месеци на. денот на правосилноста 
на пресудата; 

5) стапување на служба во народниот одбор чиј 
одборник е — на денот на стапувањето на должност; и 

6) случајот предвиден во член 122 од овој Закон 
— на денот кога ќе се донесе актот за присоедину-
вање. . 1 , 

На одборник на соборот на производителите ман-
датот му престанува, и во случај кога ќе му престане 
работниот однос односно членството во стопанската 
организација на подрачјето на градот или во сто-
панската! област во која е избран како и во случај на 
престанок или принудна ликвидација на претприја-
тието — на денот кога ќе му престане работниот 
однос односно членството, односно на денот кога ќе 
се објави престанокот или принудната ликвидација 
на претпријатието. 

Во случај престанок на мандатот на одборник за 
упразнетото одборничко место се врши дополнителен 
избор. 

Член 124 
Престанокот на мандат народниот одбор го утвр-

дува со решение. 
Против решението на народниот одбор со кое 

се утврдува престанокот на мандатот одборникот може 
да се жали до Президиумот на Народното собрание во 
рок од 15 дена од денот на, примањето на решението. 

Член 125 
На одборник од собор на производителите не 

може да му се откаже работниот однос дури трае не-
говиот мандат, освен во случаите: 

1) кога работниот однос се раскинува без прет-
ходен отказ; 

2) кога отказот не може да се побива; 
3) кога грубо ја повредил својата службена од-

носно работна должност; и 
4) кога стопанската организација во која рабо-

тел престане да постои. 
Отказ во случаите од претходниот став дава' само 

работничкиот совет на претпријатието. 
Против решението за отказ одборникот може да 

поднесе приговор до соборот на производителите. 

\ Глава петта 

1) Совети на народниот одбор т град односно 
градска општина 

Член 126 
За поедини области! на сродни дејности на народ-

ниот одбор, народниот одбор на град односно градска 
општина во својот состав има совети на кои им се 
доверува извршувањето на законите, прописите на на-
родниот одбор и на повисоките државни органи, како 
и вршење на управни работи. 

Советите работат според смерниците и напат-
н а т а на народниот одбор на град односно градска 
општина. 

Член 127 
Наредниот одбор на град може да ги има овие 

совети: , 
1) совет за стопанство, во' чиј делокруг влегуваат 

работите на составувањето предлог за општествениот 
план и буџетот на градот односно градската општина,, 
како и работите од областа на финансиите, инду-
стријата! и рударството, земјоделството и шумарството 
трговијата и занаетчиството, угостителството и ту-
ризмот, ловот, риболовот и слично; 

2) совет за комунални работи, во чиј делокруг 
спаѓаат работите од областа на! локалниот сообраќај, 
градежништвото и урбанизмот, водостопанството, стан-
бените прашања и другите комунални дејности; 
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3) совет за просвета и култура, во чиј делокруг 
влегуваат работите од областа на школство™, народ-
ното просветување, фискултурна, ире двој ничката обу-
ка и другите културни дејности; 

4) совет за народно здравје и опиј алии грижи 
во чиј делокруг спаѓаат работите од областа на на-
родното здравје, социјалното осигурување, претшкол-
ското воспитување, работните односи, посредување* 
то во трудот и; слично; 

5) совет за внатрешни работи во чиј делокруг 
спаѓаат работите од заштитата на јавниот ред, мир, 
поредок и сигурноста на сообраќајот, сузбивање на 
криминалитетот, граѓанските состојби, противпожар-
ната! служба), противавионската заштита и слично. 

Народниот одбор на градска општина може да ги 
оснива советите од 1 до 4 вклучително од претход-
ниот став. 

Кои совети ќе ги има народниот одбор на град 
односно градска општина одредува статутот на на-
родниот одбор. 

Член 128 
Президиумот може. да донесува прописи за сое* 

дину вање разделување и укинување на советите одре-
дени со претходниот член како и за оснивање на но-
ви совети за сите или поедини народни одбори на гра-
дови односно градски општини. 

Член 129 
Во извршувањето на работите од својата над-

лежност советите на народниот одбор на град одно-
сно градска општина овластени се: 

1) да ги извршуваат и ги применуваат одлуките, 
наредбите, напатствата и решенијата на народниот 
одбор, како и законите и другите прописи на повисо-
ките државни органи; 

2) да донесуваат решенија за извршување на 
одлуките и другите прописи на својот народен одбор, 
како и за извршување на законите и другите про-
писи на> повисоките државни органи и да преземаат 
мерки за кои се овластени; 

3) да, донесуваат наредби и напатства за извршу-
вање на законите и другите прописи на повисоките 
државни органи и на) својот народен одбор, а на ос-
нова и во рамките на овласте ни јата што им се дадени 
со овие акти; 

4) да ги разгледуваат сите основни прашања од 
својот делокруг, да одредуваат смерници за работата 
на администрацијата, на народниот одбор за односна-
та гранка на управата^, како и да го надгледуваат из-
вршувањето на своите решенија и заклучоци; 

5) да изготвуваат предлози за одлуки и други 
општи прописи што ги донесува народниот одбор; 

6) да донесуваат решенија во управната постап-
ка! во случаевите кога е тоа одредено со посебни про-
писи. 

Советите можат да решаваат и по прашања што 
со прописи на повисоки државни органи или со про-
писи на народниот одбор се ставени во делокруг на 
претседателот и началникот на секретаријатот на 
совет. 

Заклучоците на советот се задолжителни за се-
кретаријатот на советот. 

Член 130 
Советот му дава на, началникот на, секретаријатот 

на советот односно на секретарот п?1 народниот одбор 
смерници и наиатства за сета работа на. секретарија-
тот како и за донесување решенија во управната по-
ст лика. 

Член 131 
Советот може да одреди началникот на секрета-

ријатот на совет да биде должен пред да донесе од-
редени решенија претходно да му реферира на сове-
тот и да бара од него напатства. Покрај тоа советот 
може да бара од началникот да, го извести на првата 
наредна седница за донесените решенија во одреде-
ни работи. 

Секој член на советот има право да бара од на-
чалникот на секретаријатот на совет на седница на 
советот да реферира за секој предмет што се наоѓа 
на решавање во секретаријатот или по кој е донесено 
решение. 

Член 132 
Ако советот установи дека началникот на секре-

таријатот односно секретарот на народниот одбор не 
работи според смерниците и ншатствата на сове-
тот или инаку установи неправилности во неговата! ра-
бота ќе го извести за тоа веднаш претседателот на 
народниот одбор. , 

Претседателот на народниот одбор, по предлог 
на советот, може до донесување решението на народ-
ниот одбор, привремено да го отстрани началникот 
од должност. 

Член 133 
Осем претседателот на советот општите акти ги 

потпишува, и претседателот на народниот одбор. Тој 
може да не го потпише ако смета дека, е незаконит. 
Ако советот останува при становиште во актот, има 
право прашањето да го изнесе пред народниот одбор. 

Член 134 
Советот е колегиј алко тело што го сочинуваат 

претседател и 4 до 8 члена), а советот за стопанство, 
освен претседателот, може да има најмногу 12 члена. 

Претседателот и членовите на секој совет ги из-
бира народниот одбор и тоа претседателот од редот 
на одборниците, а членовите од редот на одборни-
ците, претставниците на стопанските и општествените 
организации и граѓаните што со своите лични и стру-
чни способности можат дај до при не сат во< оствару-» 
вањето на задачите на советот. 

Бројот на членовите на секој совет поединечно 
се одредува со статутот на народниот одбор. 

Член 135 , 
Претседателот и членовите на секој совет се 

избираат за време од една година. 
Народниот одбор може да ги разреши од долж-

ност сите или поедини членови на советите и пред да 
измине рокот за кој се избрани. 

Никој не може да биде член на повеќе од два 
совета. 

Членовите на советите имаат еднакви права и 
должности. 

Член 136 
Советите одговараат за својата работа пред на-

родниот одбор. Тие му поднесуваат на народниот од-
бор извештај за својата работа^ како и предлози за 
решавање на прашањата за чие решавање не се овла* 
стени. 

Член 137 
Советите работат и решаваат на седници. 
Советот може полноважно да решава само ако 

на седницата присуствува мнозинство од членовите на 
советот, а решенија донесува со мнозинство гласови 
на присутните членови. 
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Седниците на поединец совет ги свикува претсе-
дателот на советот по потреба односно на основа за-
клучок на советот, како и по барање на претседате-
лот на народниот одбор или на една третина членови 
на советот. Во итни случаи седница на совет може 
да свика претседателот на народниот одбор. 

Позивот за седница мора да го содржи и предло-
гот за, дневниот ред. 

Член 138 
На седницата на советот претседава претседате-

лот на советот. 
За секоја седница се води записник. Записникот 

го води секретарот на советот, а го потпишуваат прет-
седателот и секретарот на советот. 

Член 139 
Претседателот на совет раководи со работата на 

советот и се грижи за, правилното извршување на е 
клучоцигге на советот, се грижи за подготвувањево 
на седниците на советот, составува предлог за днев-
ниот ред на седниците на советот, ги свикува и ра-
ководи со нив и ги врши сите работи што ќе му ги 
наложи советот. 

Член 140 
Поедини совети на народниот одбор на град од-

носно градска општина можат за поедини работи и 
прашања од својот делокруг да осниваат одбори. 

Одборите имаат три до пет члена. Членовите на, 
одборите ги избираат советите од редот на своите чле-
нови и граѓаните. Со одборот раководи член на сове-
тот што ќе го одреди советот. 

Член 141 
Претседателот, членовите на советите и членови-

те на одборите имаат пда,во на накнада на трошковите 
што ги имале во врска со работата на советот, како и 
право на! накнада на стварно изгубената' заработка за-
ради учеството во работата на советот односно на од-
борот. 

Членовите на советите и нивните одбори, кои не 
се одборници, одговараат исто како одборниците ал 
штетата што ќе ја направат со својата 'незаконита 
службена работа. 

Член 142 
Претседателот и членовите на советите останува-

ат на своите должности до изборот на нови членови. 

Член 143 
Поблиски одредби за точниот број на членовите 

на секој поодделен совет и одбор, организацијата, де-
локругот и работата на советите и на одборите, ќе е е 
донесат со статутот на народниот одбор. 

Член 144 
За проучување на поедини прашања или за извр-

шување на одредени задачи од својот делокруг поеди-
нек совет на народниот одбор може да одредува свои 
посебни комисии. 

Членови на. посебните комисии можат да бидат 
одборници и други) граѓани. 

Задачите, составот и начинот на работењето на 
овие комисии се одредуваат во решението за нивното 
образување. 

Член 145 
За извршување на поедини работи одредени со 

прописи на повисоките државни органи народниот од-
бор на град односно градска општина, согласно тие 
прописи, образува посебни комисии или други органи 

чии задачи, организација! и начин на работа се одреду-
ваат со соодветните прописи на повисоките државни 
органи. ј 

2) Претседател ива народниот одбор на град односно 
на градска општина 

Член 146 
Народниот одбор на град односно градска општи-

на бира од редот на своите одборници претседател на 
народниот одбор. Претседателот го претставува народ-
ниот одбор и го застапува градот односно градската 
општина како правно лице. 

Претседателот може во поедини случаи да овлаѕсги 
друго лице да го застапува градот односно градската 
општина. 

Член 147 
Едно исто лице може да се избере за претседател 

на народен одбор на: градска општина! најмногу во два 
мандатни периоди едноподруго. 

Член 148 
Претседателот на народниот одбор на град однос-

но градска општина се грижи за правилното извршува-
ње на! заклучоците на народниот одбор, како и за из-
вршување на заклучоците на повисоките државни ор-
гани, ја ускладува работата на сите органи на народ-
ниот одбор и води општ надзор над неговата админи-
страција', а особено: 

1) се грижи за подготвувањето и свикувањето на 
седниците на народниот одбор и составува предлог за 
дневен ред на седниците; 

2) на народниот одбор му поднесува извештај за 
работата на народниот одбор како целина, како и за 
работата на администрацијата на народниот одбор. 

3) ја ускладува работата на советите и другите 
тела на народниот одбор, бара свикување на седници-
те на советите за донесување решенија во итни и ва-
жни прашања!, а по потреба и сам ги свикува седниците 
на советите за решавање на такви прашања!, одредува 
заменици на претседателите на советите, кога тие се 
отсутни или спречени да ја вршат својата должност: 

4) врши општ надзор над работата на администра-
цијата; и службениците на народниот одбор, во грани-
ците на овластувањата што му се дадени со закон или 
со статут на народниот одбор, донесува! решенија за 
службеничките и работничките односи на службеници-
те и работниците на народниот одбор, одредува заме-
ник на секретарот на народниот одбор и на секретари-
те на советите кога тие се отсутни или привремено 
спречени да ја вршат својата должност, предлага отво-
рање на дисциплинска постапка и изрежување ка&ни 
за дисциплински неуредности на секретарот ни народ-
ниот одбор и на секретарите на советите; 

5) ги врши сите други работи што му се одреде-
ни во делокруг со закон или со! други прописи од по-
високите државни органи, како и со статутот или за-
клучоци на народниот одбор. 

Во случај на отсутност или спреченост претседа-
телот го заменува потпретседателот, а во народните 
одбори што немаат потпретседател го заменува одбор-
ник што го одредува! народниот одбор. 

Член 149 
Претседателот на! народниот одбор на град однос-

но градска општина останува на должност и откако ќе 
измине мандатниот период на претставничкото тело во 
кое е избран и ги врши работите од својот делокруг 
ј о изборот нр нов претседател. 
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Член 150 
Народниот одбор ш град може да има еден или 

повеќе потпретседатели. 
Правата! и должностите на потпретседателот се од-

редуваат со статутот на. народниот одбор. 

Член 151 
Претседателот на народниот одбор на град однос-

но градска општина! има за! својата работа! во народни-
от одбор постојана награда. 

Во народниот одбор на) град постојана награда! за 
својата работа може да има и еден потпретседател. 

Глша шеста 

АДМИНИСТРАЦИЈА И СЛУЖБЕНИЦИ НА НАРОД-
НИОТ ОДБОР НА ГРАД ОДНОСНО 

ГРАДСКА ОПШТИНА 

1) Администрација! 

Член 152 
За подготвување и извршување работите од сво-

јата надлежност народниот одбор на град односно град 
е ка та општина има администрација во која се запосле-
ни управни и стручни, извршни и канцелариски служ-
беници. 

Со администрацијата на народниот одбор на. град 
односно градска општина раководи секретарот на на-
родниот одбор под надзор на претседателот на народ-
ниот одбор. 

Член 153 
Администрацијата! на народниот одбор на град од-

носно градска општина претставува! единствена цели-
на! и се т состои од секретаријат на народниот одбор 
и секретаријата на советите. 

Секретаријатот на народниот одбор ги врши сите 
заеднички и општи работи на народниот одбор, како и 
работите што не спаѓаат во делокруг на некој совет. 

Секретаријати се образуваат за работите на адми-
нистрацијата од делокругот на поодделни совети на на 
родниот одбор на град односно градска општина. За 
работите од областа на финансиите може да се обра-
зува управа. 

Во поедини народни одбори на градски општини 
наместо секретаријата за работите од делокругот на 
еден или повеќе совети, во состав на секретаријатот 
на народниот одбор можат да се образуваат отсеци 
или реферати со кои раководи секретарот на народниот 
.одбор. 

Секретаријатот на народниот одбор и секретари-
јатите т советите можат да» се делат на помали орга-
низациони единици (сектори, отсеци, реферати и уп-
рави). 

Член 154 
Организацијата на администрацијата на народни-

от одбор на трат односно градска општина се утврдува 
со статутот на народниот одбор согласно' со прописи-
те на! овој Закон. 

Народниот одбор на град може во согласност со 
Прсзидиумот на Народното собрание односно органот 
кого он го овласти да утврди и поинаква организација 
на својата администрација. 

Член 155 
Со работата на секретаријатот на народниот од-

бор непосредно раководи секретарот на народниот од-
,бор на град односно градска општина. 

Со работата на секретаријатот на совет непосред-
но раководи началник, кој е едновремено и секретар 
на односниот совет. 

Со работата; на отсек раководи шеф на отсек. Ше-
фот на самостоен отсек може да биде секреиар на со-
ветот за вршење на чии работи е основан отсекот. 

Член 156 
За. извршување поедини административни или тех-

нички работи, како и за спроведување на своите реше-
нија народниот одбор на град може на своето подрач-
је да оснива свои испостави. 

Со работата! на испостава раководи секретар на 
испоставата, кого гШпздачува и разрешува народниот 
одбор. 

Работите и подрачјата на градовите за кои се ос-
пиваат испостави се одредуваат со статутот на народ-
ниот одбор.на градот. 

2) Секретар т народниот одбор на град 
односно градска! општина 

Член 157 
За секретар на народниот одбор на град односно 

градска општина може да биде назна;чено лице со виша 
стручна) спрема кое положило стручен испит и има нај-
малку петгодишна стручна пракса. 

Секретар на народен одбор на град го назначува 
и разрешува народниот одбор на заедничка седница на 
градскиот собор и соборот на производителите, а се* 
кретар на народен одбор на градска општина го назна* 
чува народниот одбор. 

Член 158 
Секретарот на народниот одбор на град односно 

градска) општина особено: 
1) се грижи за правилноста и законитоста во ра-

ботењето на администрацијата и ја ускладува работа-
та да началниците на поедините секретаријата; 

2) врши распоред на службениците на народниот 
одбор по поедини организациони единици; 

3) ги врши персоналните работи за службениците 
на народниот одбор и му поднесува; на претседателот 
на народниот одбор предлози за донесување решенија 
3)3, службеничките односи; 

4) донесува решенија за казни за дисциплински 
неуредности на службениците на народниот одбор, ос-
вен на секретарите на советите; 

5) издава уверенија и потврди од делокругот на 
секретаријатот на! народниот одбор, ја води и донесу-
ва решенија во управната постапка; 

6) му помага на( претседателот на народниот од-
бор во подготвувањето на седниците на народниот од-
бор во ускладувањето на, работата на поедини совети 
и други органи на народниот одбор. 

Секретарот на народниот одбор на град има право 
да присуствува! на седниците на градскиот собор од-
носно на соборот на производителите и го води за-
писникот за седниците на градскиот собор, а секрета, 
рот на народниот одбор на градската општина! има! пра1,-
во да присуствува на седниците на народниот одбор и 
го води записникот за тие седници. 

Секретарот на! народниот одбор на град односно 
градска општина има право да присуствува на седни-
цата на советите и комисиите и да учествува во нивната 
работа., но без право на одлучување. 

Член 159 
Секретарот на народниот одбор на град односно 

градска општина должен е да му укаже на претседате-
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лот на народниот одбор на секој незаконит акт на на-
родниот одбор или на! негов совет. 

Член 160 
За својата работа и за правилното работење на 

администрацијата на народниот одбор секретарот од-
говара пред претседателот на народниот одбор. 

' Секретарот на народен одбор нз1 град односно град 
ска општина работи според смершците и наштствата 
што ги издава народниот одбор на град односно град-
ска! општина и претседателот на народниот одбор. 

Член 161 
Во случај на привремена отсутност или спрече-

ност на секретарот, претседателот на народниот одбор 
одредува од редот на службениците на народниот од-
бор службеник што ќе го заменува за време на от-
сутноста односно спреченоста. 

3) Други службеници н® народен одбор 
т град односно градска општина 

Член 162 
За извршување управните, стручните и канцелари-

ските работи народниот одбор има свои службеници. 
Бројот на службеничките работни места во на-

родниот одбор и стручната спрема потребна за секое 
работно место ги утврдува народниот одбор на град 
односно градска општина; во согласност со надлежниот 
републикански орган. 

Член 163 
Сите работни места во народниот одбор на град 

односно градска општина можат да се пополнуваат са-
мо со службеници што имаа г̂ стручна спрема. 

Службениците можат да се распоредуваат на ра-
ботни места само според нивната стручна спрема. 

Член 164 
За на!чалник на секретаријат (шеф на отсек) мо-

же да биде назначено лице што располага со потполна 
средна стручна спрема и што положил стручен испит 
за звањето што со снстематизани јата на односниот из-
роден одбор е предвидено за1 секретарот на' советот и 
тригодишна стручна пракса. 

Член 165 
Началниците на секретаријат како и сите служ-

беници на секретаријатите должни се во својата рабо-
та да се придржуваат за смерниците и напатствата што 
им ги дава советот. 

Началниците се должни според напапгствата на сво-
ите совети да: поднесуваат извештај за работата на се-
кретаријатите. 

Член 166 
Началниците на секретаријати за! својата работа 

и за работата на секретаријатот му се одговорни на 
својот совет и на секретарот на народниот одбор, а на-
чалникот на секретаријатот за внатрешни работи за 
својата работа му е одговорен на својот совет и не-
посредно на републиканскиот орган надлежен за вна-
трешните работи. 

Член 167 
Началниците на секретаријати (шефовите на от-

сеци) во својство на секретари на совети присуству-
ваат на седниците на советите и учествуваат во раз-
гледувањето на работите, но без право на одлучување. 

Секретарите на советите ги извршуваат заклучо-
ците на советите и за тоа им поднесуваат извештај на 

.советите. Тие ги водат записниците од седниците на 
советите. 

Член 168 
Во случај на привремена отсутност или спреченост 

на началник на секретаријат да ја врши својата долж-
ност претседателот на народниот одбор одредува од 
редот на службениците на народниот одбор службеник 
што ќе го заменува1 за време на отсутноста односно 
слреченоста1 

По исклучок од претходниот став началникот на 
секретаријатот за внатрешни работи сам одредува кој 
ќе го заменувѕа во случај на отсутност или спреченост. 

Член 169 
Решенија за назначување и престанок на службата 

за сите службеници што имаат звање или доаѓаат на 
положај за кој е потребна виша или средна стручна 
школска спрема донесува) народниот одбор на град од-
носно градска општана по претходна! согласност на 
надлежниот републикански орган. 

Сите други службеници ги назначува и ги разре-
шува претседателот на народниот одбор. 

По исклучок од став 1 и 2 од овој член службе-
ниците на секретаријатот за внатрешни работи ги на-
значува и ги разрешува и систематизацијата на службе 
ничките места во> тој секретаријат ја врши републи-
канскиот орган надлежен за внатрешни работи во со-
гласност со народниот одбор1. 

Член 170 
Во интерес на правилниот распоред на кадровите 

надлежниот републикански орган може службениците 
од став 1 на член 170 од овој Закон да ги преместува 
од еден народен одбор во друг, со претходна согласност 
на народниот одбор од кој се преместува односно го 
кој се преместува службеникот. Ако оваа согласност 
не се постигне одлука за преместувањето донесува Пре 
зидиумот на Народното собрание. 

Надлежниот републикански орган може истите слу 
жбеници да ги преместува1 од народен одбор во републи 
кански орган и обратно, по претходна согласност на 
народниот одбор. Ако ораа согласност не се постигне 
одлука: за преместувањето донесува Президиумот на 
Народното собрание. 

. Член 171 
Народните одбори на градови односно градски 

општини можат да имЖат договорни службеници. 

Член 172 
Доколку со овој Закон не е инаку пропишано т 

службениците во народниот одбор на град односно 
градска општина и на! нивните службенички односи ќе 
се применуваат прописите што ги уредуваат односите 
на државните службеници. 

4) Судија за прекршоци 

Член 173 
За решавање на административно-казнената по-

стапка народниот одбор на град односно градска оп-
штина БО согласност со република мекиот орган над-
лежен за внатрешни работи, избира еден или повеќе 
судии за прекршоци и нивни зајменици. 

Поблиски одредби! за работата*, правата и должно-
стите на судијата за прекршоци пропишани е е со 
Основниот закон за прекршоци. 

5) Градска (општинска) народна стрл&кс 

Член 174 
За обезбедување локалниот ред и мир и за адми-

нистративно извршување на одредени акти од својата' 
надлежност, народниот одбор на град односно градску 
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општиш може Да има градска односне општинска на-
родна. стража. 

поблиски одредби за градската (општинската) 
народна стража ќе се пропишат со посебен закон; 

Член 175 
Ако во градската општина постои испостава на 

секретаријатот за1 внатрешни работи на народниот од-
бор на околината, шефот на испоставата има право на 
општинската стража Да и* издава налози за Да с& ббез-
беди извршувањето на задачите на испоставата. 

Глава седма 

КОНТРОЛА И НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВО НА ГРАЃА-
НИТЕ ВО РАБОТАТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР 

НА ГРАД ОДНОСНО ГРАДСКА ОПШТИНА 

1) Собори на избирачи 
Член 176 

За да се оствари сестранен развиток на самоуправ-
н о ^ ! на народот како и колку може пошироко непо-
средно учество на, граѓаните во работата на народниот 
одбор, зацврстување на непосредните врски на народ-
ниот одбор и неговите органи со граѓаните, засилува* 
ње на одговорноста на избираните народни претставни-
ци и обезбедување контрола на народот над работама 
на народниот одбор, градскиот собор на народен одбор 
на град односно народниот одбор на градска општина 
должни се редовно да свикуваат собори на избирани. 

Член 177 
Собори на избирачи се одржуваат за расправање 

по работата и задачите на народниот одбор, нивните 
органи и установи. 

Соборите на избирачи се одржуваат особено за 
разгледување и предлагање мерки за развитокот на 
градот односно градската општина. 

Соборите на избирачи рз1спра1ваат и одлучуваат 
прашања што со закон или други прописи им се дадени 
во надлежност. 

Соборите на избирачи можат да разгледуваат и 
прашања: од интерес и значење за животот на околи-
јата„ како целина, Народна1 Република Македонија и 
Федеративна Народна Република Југославија, како и 
прашања што се изнесени на општонародна дискусија 
или кои тоа го побара повисок државен орган. 

Член 178 
Соборите на) избирачи се одржуваат по изборни 

единици, а градскиот собор односно народниот одбор 
н1а градска општина! може да одреди собори на избира-
чи да се одржуваат за повеќе изборни единици. 

Член 179 
Народниот одбор на град односно градска општи-

на должен е одвреме навреме да ги известува соборе-
те на1 избирачи за својата! работа, а\ еднаш годишно мо-
ра' пред соборите на избирачи да! поднесува извештај 
за« работата на' народниот одбор. 

Член 180 
Избирачите можат на, соборот на избирачи да по-

ставуваат прашања и да поднесуваат предлози во вр-
ска со задачите и работата на народниот одбор и не-
говите органи. 

Член 181 
Соборите на избирани ги свикува по потреба! а 

најмалку еднаш во три месеци претседателот на народ-
ниот одбор на основа заклучок на градскиот собор, 
односно народниот одбор на градската општина. 

Ако свикување на соборот на избирачи барт по-
висок државен орган, народен пратеник Избра« во со-
одветната изборна единица! или една десетина избирачи 
од таа изборна единица, свикувањето на соборот на 
избирачи должен е да го изврти претседателот На 
родниот одбор. Нему мора сб барањето за свикуван^ 
да му се достави и предлог за дневниот ред. 

Член 182 
Свикувањето на соборот на избирачи се објавува 

та начинот вообичаен за тоа), по правило најмалку осум 
дена пред одржувањето, а во итни случај Најмалку 
три дена пред одржувањето. 

Со свикувањето мор|а да се објави и предлогот на 
дневниот ред. 

Дневниот ред го утврдува соборот на избирачи 
сам. 

Член 183 
Право на учество во работата на соборот на из-

бирачи имаат сите избирачи на соодветната изборна 
единица за која се одржува соборот на избирачи. , 

На избирачите им е гарантирана слободата на го-
ворот, предлагањето и определувањето на соборите на 
избирачи. 

Член 184 
На соборите на избирачи должни се да присуству-

ваат одборниците избрани во изборната единица за која 
се одржува соборот на избирачи. 

Член 185 
Со соборот на избирачи раководи претседателство 

што го избира соборот на избирачи од своја средина. 
Претседателството на соборот на избирачи се состои 
од претседател и два. члена. 

Соборот на избирачи го отвора пратеник на на-
родниот одбор и тој раководи со соборот до избор на 
претседателство. 

За (работата на соборот на избирачи се води зт-
писник. 

Член 186 
Соборот на избирачи своите заклучоци ги доне-

сува' со1 гласање. Гл&с^њето се врши со дигање на рака. 
Ако се појави сомнение во однос на мнозинството, ќе 
се пристапи кон поименично гласање. Заклучокот е 
примен ако за предлогот гласало мнозинство од при-
сутните избирачи. 

Член 187 
Градскиот собор односно народниот одбор на 

градска општина должни се т своите седници да. рас-
праваат и да одлучуваат по заклучоците н!а соборите 
на1 избирачи. 

Кога! градскиот собор односно народниот одбор на 
градска општина отфрла заклучок на соборот на изби-
рачи отфрлањето мора да го обоазложи и да ги изне-
се р^злозите поради кои не го прибата заклучокот. 

Заклучоците на соборот на избирачи по праша-
њата издадени во член 177 став 4 од овој Закон му се 
доставуваат без одлагање на разгледување на надлеж* 
ниот повисок државен орган. 

Член 188 
Народниот одбор на идниот собор на избирачи 

поднесува извештај за своите заклучоци или за пре-
земените мерки по донесените заклучоци на народниот 
собор на избирачи. 

2) Комисии на граѓани 
Член 189 

Народниот одбор на град односно градска општи-
на може да образува комисии на граѓани за извршува-
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ње поодделни работи од областа на стопанството, кул-
турната) и комуналната изградба \\ Др. 

Членовите на овие комисии ги именува народниот 
одбор од редот На граѓаните, а со нивната работа ра-
ководат поодделни одборници како претседатели на 
комисиите. 

Бројот на членовите на комисиите и Нивата над-
лежност се одредуваат со актот На НиШото образување. 

&) Референдум 

Член 190 
Народниот одбор на град односно градска општи-

на, по своја иницијатива или по барање на една Десе-
тина избирачи во градот односно градска* општина, во 
согласност со Пјр»езидиумот Ш Народното собрание мо-
жат да распишуваат локален референдум за потврдува-
ње на одделни поважни одлуки и мерки за животот и 
развитокот на градот односно градска општина^ или за 
претходно изјаснување на избирачите по нив. 

Одлуката на референдумот е задолжителна за на-
родниот одбор. 

Член 191 
Ако референдумот се распишува по барање на из-

бирачите мора! да се распише во рок од десет дена> од 
денот на приемот на согласноста на Президиумот на 
Народното собрание. 

Член 192 
На референдумот избирачите за поставените пра-

шања' се изјаснуваат непосредно со тајно гласање. Гла-
сањето се врши со гласачки ливчиња што мораат да го 
содржат прашањето за, кое се гласа. Прашањето се фор-
мулира така што избирачите да можат на него да од-
говорат со „за" или „против". 

Член 193 
Прашањата1 по кои се одлучува со референдум ги 

формулира) народниот одбор односно предлагачите ш< 
референдумот. Овие прашања, формулирани онака ка-
ко што ќе бидат изнесени, му се доставуваат на Пре-
зидиумот на Народното собрание едновремено со ба-
рањето на неговата согласност за распишување на! ре-
ферендумот. 

По поставените прашања избирачите одлучуваат 
во целост, тама) што предлогот во целина се прифаќа 
или во целина се отфрла. 

Член 194 
Денот во кој ќе се одржи референдумот го одре-

дува народниот одбор. 
Решението за распишување на референдумот се 

објавува на н(а!чинот што е пропишан за објавување од 
луките на народниот одбор. 

Помеѓу денот на објавувањето на огласот за рас-
пишување на референдум и денот на гласањето не смее 
да помине помалку од десет ни повеќе од триесет дена. 

Член 195 
На референдумот се гласа со „за" или „против" 

предлогот. 
Предлогот што е изнесен за изјаснување на изби-

рачите се смета прифатен ако за него гласале повеќе 
од половината избирачи што гласале. 

Предлогот што е отфрлен со гласањето не може 
да се стави на ново гласање пред да; измине една го-
дина од денот на гласањето, ниту пак народниот одбор 
пред да измине овој рок може да донесува заклучок 
спротивен на резултатот на! гласањето. 

Член 196 
Со1 референдумот раководи комисија од три члена 

што ги одредува^ од редот на одборниците народниот 
одбор на град односно нароДјШт одбор на градската 
општина; 

комисијата за спроведување на референдумот го 
подготвува гласањето, го утврдува резултатот на гла-
сањето и го објавува на начинот пропишан за објаву-
вање одлуките нз> народниот одбор и за резултатот на 
гласањето му поднесува извештај на народниот одбор*. 

Член 19? 
Во однос правото на глас, начинот на утврдување-

то на резултатот на гласањето, како и за правото на 
жалба поради неправилности при спроведувањето на 
референдумот сходно се применуваат прописите за из-
бор одборници на градски собор односно на народни-
от одбор на градска општина. 

Глава осма 

НАЗИВ И ПЕЧАТ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ГРАД 
ОДНОСНО ГРАДСКА ОПШТИНА 

Член 198 
На.родниот одбор на град има1 свој службен назив 

што гласи: „Народен одбор на град " (името на 
градот). 

Народниот одбор на градска општина има свој слу-
жбен назив што гласи: „Народен одбор на градска оп-
штина " (името на местото). 

Ако на градот односно градската; општина значи-
телен број од населението' му припаѓа на некое нацио-
нално малцинство називот на народниот одбор на( град 
односно градска општина гласи и на јазикот на тоа 
малцинство. 

Член 199 
На зградата на народниот одбор на град односно 

градска општина се наоѓа натпис што То содржи грбот 
и- името на Народна Република Македонија и називот 
на народниот одбор на градот односно градската оп-
штина. 

Член 200 
Народниот одбор на град односно градска општи-

на им:а свој печат и штембил што го содржи називот на 
народниот одбор на градот односно градската општина1, 
седиштето на народниот одбор, како и грбот и името 
на Народна Република Македонија. 

Глава деветта! 

УПРАВНА ПОСТАПКА 

Член 201 
До донесувањето на прописи за управната пос ган-

ка народните одбори на> градови и градски општини ќе 
ги применуваат начелата од оваа глава. 

Член 202 
Во сите случаи кога народниот одбор во управна 

постапка решава за прашта и обврски на поедини гра-
ѓани или правни лица; за< примената1 на стопанско-управ 
ни или надзорни мерки спрема стопанските организа-
ции, тко и во случаите кога решава по прзво на над-
зор во предмети што се однесуваат на установи и оп-
штествени организации, се донесува решение кое ќе и 
се достави на странката. 

Член 203 
Народниот одбор на. град е стварно надлежен во 

прва степен за решавање на1 своето подрачје по сите 
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управни работи за кои е пропишана стварна надлежност 
на народниот одбор на околната. 

Народниот одбор на градска општина е стварно' 
надлежен во прва степен за) решавање на своето под-
рачје по сите управни работи за кои со овој Закон или 
со посебни прописи е пропишана негова надлежност. 

Член 204 
Во народниот одбор на градови и градски општи-

ни што имаат секретаријата на совети постапката ја 
води и решение донесува! началникот на секретарија-
тот на советот. Во работите што- не спаѓаат во дело-
круг на секретаријат на совет, како и во народните 
одбори на градските општини што немаат секретарија-
та на) совети, постапката во управните работи ја води 
и решенија донесува секретарот на народниот одбор. 

Одредбите од претходниот ста(в се применуваат 
ако со закон, други општи прописи на повисоките др-
жавни органи, со статутот или со одлука) На народни-
от одбор водењето на постапката и донесувањето на 
решението не е ставено во надлежност на совет на на-
родниот одбор. 

Народниот одбор може да овласти одреден служ-
беник да ја води постапката. Ако овластувањето не 
содржи никакво ограничување, овој службеник е овла-
стен да ги врши сите дејства по постапката освен да 
донесува решенија!. 

Член 205 
Во управната, постапка што му претходи на реше-

нието мораат да бидат установени чинениците што се 
од влијание за решавањето на предметот, а странките 
мораат да бидат сослушани. Само во случај кога уред-
но повикана странка не се одзове на позивот постап-
ката може да се спроведе во нејзино отсуство. 

Член 206 
Решението донесено во управната постапка!, по 

правило мора да биде образложено. 
Секој орган е должен* по барањето на странката 

да) донесе решение без одлагање, кога е тоа. можно, а 
кога тоа не е можно, во рок што е одреден *со посе-
бен пропис. 

Член 207 
Против решението донесено во прва! степен може 

да се изјави жалба! до непосредно повисокиот орган. 
По жалба по станбени предмети кај народниот од-

бор на грзд односно градска општина решава комисија 
што ја именува народниот одбор од редот на одбор-
ниците. 

Жалбата не е допуштена само во случај кога е 
таа пропишана во закон или во друг пропис донесен 
на основа законско овластување. 

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена од денот 
на примањето на решението, освен ако со закон или 
со уредба е пропишано инаку. 

Жалбата му се предава или му се праќа преку по-
шта препорачано на органот што го донел решението 
против кое се изјавува жалба1. 

Повисокиот орган што е надлежен за решавање по 
жалбата, должен е да донесе решение најдоцна за 60 
дена од денот кога жалбата е примена кај првостепе-
ниот орган. 

Член 208 
Решение може да се изврши само ако станало пра-

восилно во управната постапка и извршно, доколку со 
закон или со уредба не е одредено инаку. 

Дури тече рокот за; жалба, а1 кога е изјавена жал-
ба, се' дури не се донесе решение по неа, не; може да 

се извршува првостепено решение, освен1 ако со закон 
или уредба е пропишано инаку. 

Член 209 
По правото на надзор! органот на управата ќе по« 

ништа решение на повисокиот орган на управата, кое 
е донесено по управната постапка, а против кое нема 
место за жалба кога решението е донесено од страна 
на орган што не е стварно надлежен за решавање по 
предметот или кога со неговото извршување би се 
предизвикало некое кривично дело. 

Со) цел да се заштита општествениот интерес по-
високиот орган на управата ќе укине или во нужниот 
обем ќе измени решение поради чие извршување би се 
создала) тешка! опасност за животот и здравјето на лу-
ѓето или општествениот мир и поредок. 

Решение со кое на странката и' е признаено некое 
право може да се поништи, укине или измени на штета 
на! странката! по одредбите од претходните ставови само 
по сослушување на странката освен во случај кога ре-
шението е донесено од страна на) стварно ненадлежен 
орган. 

Со поништувањето на) решението се поништуваат 
и правните последици што ги произвело поништеното 
решение. Со укинувањето на решението не се пони-
штуваат правните последици што ги произвело реше-
нието, туку се спречува натамошното производен^ на; 
правни последици на укинатото решение. 

Глаева десетта 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 210 
Се овластува! Президиумот на! Народното собрание 

да донесува прописи з!а утврдувале надлежностите на 
народните одбори т градовите и градските општини 
по работите предвидени во законите на Народна Репу-
блика Македонија!, мако и поблиски одредби за утвр-
ду ваѓње на надлежностите на! идро дните одбори на гра-
довите односно градските општини во работите пред-
видени со прописите на надлежните републикански ор-
гани. 

Член 211 
Доколку со закон или други прописи од надлеж-

ните републикански органи или со одлука на народ-
ниот одбор на град односно градска општана не биде 
инаку одредено-, сите работи што1 по Општиот закон 
за народните одбори од 1949 година ги вршел изврш-
ниот одбор на! народен одбор на. град извон состав на* 
околија, по правило, ги врши народниот одбор ма* град 
односно градска општина, 

Член 212 
До донесувањето на статут поедини одлуки и 

други општи прописи што народниот одбор на град 
односно градска општина! ги донесува по прашања) за 
кои со овој Закон е предвидено да! бидат уредени со 
статутот на народниот одбор му се поднесуваат на 
потврда на Президиумот на Народното собрание. 

Член 213 
Во рок од три години по влегувањето во сила 

Ш овој Закон за вршител должноста секретар на на-
роден одбор на град односно градска општина! и вр-
шители должноста началници на, секретаријата на со-
вети можат да се назначат и лица што не ги испол-
нуваат условите од член 157 и член 164 од овој За-
кон, но само по претходна! согласност на надлежниот 
републикански оргам. 
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Член 214 
Овој Закон влегува во сила! од денот на неговото 

објавување во „Службен весник на Народна, Република 
Македонија44. 

У. бр. 24 
Скопје, 3 јули 1952 година 

Президиум т Народното собрание на 
Народна) Република! Македонија 

Секретар, Претседател, 
Лазо Мојсов, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

67 
УКАЗ 

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ, а 
во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на 
Народното собрание на НРМ, Президиумот на На-
родното собрание на НРМ го прогласувај Законот за 
народните одбори на околиите, што го донесе Народ-
ното собрание на НРМ на седницата од 3 јули 1952 
година, а кој гласи: 

ЗАКОН 
ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОКОЛИИТЕ 

Глава прва 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Народниот одбор на околија како локален орган 

на државната власт е орган на народното самоупра-
вување во околната. 

Член 2 
Народниот одбор на околија го усмерува и обезбе 

бедува! стопанскиот, комуналниот, социјалниот и кул-
турниот развиток на околија^ како целина, ги оства-
рува и обезбедува задачите што се од општо значење 
за општествената заедница!, го штити и помага разви-
токот на) социјализмот, го заштитува правниот поре-
док и ,со уставот и законите загарантираните правам 
на граѓаните, ги штити и развива самоуправните права 
на! општините и градските општини, стопанските и оп-
штествените организации во о к о л н а т а , и врши'одре-
дени права с п р е м а самостојните стопански организа-
ции и установи, како и други задачи што му се ста-
вени во* наЈддежност. 

Член 3 
Народниот одбор на околија е највисок орган на 

државнава власт во околната и нему му се подредени 
сите локални органи во околната. 

Народниот одбор на околија власта ја врши во 
границите на прашта) и должностите што му се утврде-
ни со уставот и законите. 

Народниот одбор на околија избира и разрешува 
судии и судии-поротници на околиски и окружни 
судови. 

Само со за^он за работи од републиканска над-
лежност можат во околната да се обиваат органи 
на управата непосредно подредени на републиканците 
органи на државната управа. 

Член 4 
Народниот одбор на околија го сочинуваат око-

лиски собор и собор на производителите. 

Околискиот (собор како општо претставничко те-
ло на граѓаните го сочинуваат одборници што ги из-
бираат граѓаните од околната на основа општо, ед-
накво и непосредно избирачко право. 

Соборот на производители е претставничко тело 
на производителите, т. е. трудбениците запослени во 
производството, транспортот и трговијата. Произјво-
дителите во соборот се претставени сразмерно со сво-
јот допринос за општествената заедница, изразен во 
нивното учество во општествениот производ на ско-
ли јата. 

Одборниците с е избираат со тајно гласање. 

Член 5 
Околискиот собор и соборот на производителите 

рамноправно учествуваат во донесувањето на) сите 
одлуки на народниот одбор што се однесуваат на рас-
поделбата и употребата на вишокот на т р у д о т и други 
стопански) задачи. 

Одборници^ на околискиот собор и соборот на 
производителите на заедничка седница вршат избира-
ње на органи на народниот одбор и други со закон 
одредени избори од надлежноста на народниот одбор 
на околијата. 

Член 6 
Околискиот собор на народниот одбор на околија 

се избира на четири години а с о б о р о т на производите-
лите на две години. 

Исто лице не може едновремено да биде одбор-
ник на; околискиот собор и одборник на соборот на 
производителите. 

Член 7 
Одборниците на народниот одбор на околија за 

својата работа им одговараат на избирачите. 
Избирачите имаат право да го опозоват одбор-

никот и пред истекот на времето за кое е избран. 
Изборот и ооозивот на одборниците се уредува со 

посебен закон. 
Член 8 

Народниот одбор на околија функциите на вла-
ста ги врши на свои седници, а функциите на* држав-
ната управа и преку свои колегијални тела (совети)). 

Член 9 
Околија сочинуваат повеќе општини и градски 

општини што чинат единствена географска! целина, а 
имаат заеднички економски и културни интереси. 

Околиите се о д р е д у в а а т со закон за територијал-
на поделба, а можат да се м е н у в а а т само со закон. 
Името и седиштето на околијата се одредува, и ме-
нува со указ на Президиумот на Народното собрание 
на Народна Република Македонија. 

Член 10 
Односите помеѓу народниот одбор на околија и 

другите државни органи се засниваат врз правата и 
должностите одредени со уставот и законите. 

Наводниот одбор на околија врши надзор над 
законитоста во работата На народните одбори на оп-
штините и градските општини во околната. 

Надзор над законитоста во работата на народ-
ниот одбор на околија врши Президиумот на Народ-
ното собрание. 

Член 11 
Народниот одбор на околија во извршувањето на 

своите задачи се опира да иницијативата и учеството 
на народните маси и организациите на работниот 
народ. 
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Член 12 
Народниот одбор на околија има статут што го 

донесува самиот народен одбор. 
Со статутот се одредува внатрешното устројство, 

ра|споделб'ата) на работите и послува,њето на народниот 
одбор како и односот на народниот одбор спрема 
претпријатијата и установите што ги основал. 

Статутот се донесува, изменува и дополнува во 
согласност со овој закон и во склад со особености^ 
и условите на секоја околија. 

Статутот се донесува со мнозинство на гласови 
од вкупниот број одборници на народниот одбор. 

Статутот на народниот одбор на околија влегува 
во сила откако ке го потврди Президиумот на Народ-
ното собрание. 

Глава втора. 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР 
НА ОКОЛИЈА 

1) Надлежност 

Член 13 
Народниот одбор на околија ги врши сите работи 

од неповреден интерес за стопанскиот, комуналниот, 
социјалниот и културниот развиток на сколи јата како 
целина, доколку за поедини работи со закон не е од-
редена надлежност на повисоките државни органи. 

Народниот одбор на1 околија непосредно ги из-
вршува сите закони и другите прописи на повисоките 
државни органи, доколку тоа со закон или други про-
писи не им е ставено во надлежност на повисоките 
државни органи. 

Народниот одбор на околија ги врши сите ра1-
боти од извршната дејност во однос на граѓаните, сто-
панските и општествените организации и установи, до-
колку'некои од тие работи со закон или прописи на 
повисоките државни органи донесени на основа закон 
не се дадени во надлежност на* републикански^ и со-
јузните органи. 

Во надлежност на нд родниот одбор на околија 
не влегуваат работите од непосреден интерес за сто-
панскиот, комуналниот социјалниот и културниот раз-
виток на општината, како и работите од став 2 и 3 н|а 
овој член што спаѓаат во надлежност на народниот 
одбор на општината. 

Член 14 
Надлежноста на народниот одбор на околија се 

утврдува со закон и со прописи на повисоките државни 
органи донесени на основа закон. 

Поедини работи од непосреден интерес за стопан-
скиот, комуналниот, културниот и социјалниот разви-
ток на) околната можат да му се одземат на народ-
ниот одбор на околија, односно неговата надлежност 
во тие работи може да се ограничи само со закон. 

Член 15 
Народниот одбор на, околија сите работи од сво-

јата надлежност ги врши врз основа и во граници на 
законите и другите општи прописи на повисоките др-
жавни органи. 

Член 16 
Народниот одбор на околија врз основа и во гра-

ниците на овластувањата што му се дадени со закон 
и општите прописи од повисоките државни органи, мо-
же да донесува дополнителни прописи за уредување 
на работите од својата надлежност. 

Во работите од непосреден интерес за стопан-
скиот, комуналниот, културниот и социјалниот разви-
ток на околната што не се уредени со закон, народ-
ниот одбор на околија има право да, донесува само-
стојни прописи и други акти. 

Ако прописите на народниот одбор на околија не 
се согласни со прописите на повисоките државни ор-
гани, се прилагаат прописите на повисоките државни ор 
гани. 

.Член 17 
Народниот одбор на околија општествениот план 

на околната го донесува самостојно, придржувајќи се 
кон обврските што произлегуваат од основните прин-
ципи (одредени со општествениот план ија Народна 
Република Македонија. 

Општествениот план на околната го содржи и 
збирот нај општествените планови на градските оп-
штина со посебни права., кои се ускладуваат со опште-
ствениот план на околната. 

Ако народниот одбор на градска општина со по-
себни права не се сложи со предлогот да| народниот 
одбор на околната за ускладувале на општествениот 
план на градската општина со планот на околијата 
целиот предмет се доставува на решение на Народ-
ното -'собрание чија одлука е задолжителна. 

Член 18 
Народниот одбор на околија својот буџет го до-

несува самостојно. 
Околната има право на одреден постоток од оп-

штествениот допринос, данокот на доход и другите со 
закон одредени даноци (што ги плаќаат стопанските 
организации и другите даночни обрвзници на неговото 
подрачје. Постотокот од општествениот допринос и 
данокот што влегува во буџетот на околната се одре-
дуваат (со општествениот план и прописите на На-
родна Република Македонија. 

Народниот одбор на околија) за задоволување на 
локалните потреби може да воведува локален прирез. 

Народниот одбор на околната со буџетот само-
стојно одредува како ќе се расподелат приходите од 
околијата| и тоа: 3,а, вршење работи од својата надлеж-
ност, за задоволување трошковите на својата админи-
страција, за потребите на стопанството и за други 
општествени дејности што се финансираат од буџетот 
на околната. 

Член 19 
Околијата е правно лице. 
Народниот одбор на околија врши право на упра-

вување со одредена земја и згради што со закон или 
прописи на повисоките државни органи и1 се дадени 
на управување на околната. 

Член 20 
Народниот одбор на околија, врши управа со оп-

штонародниот имот во општа употреба, од своето 
подрачје (патишта, мостови, реки, канали, езера и т.н.), 
доколку со закон или други прописи од повисоките ' 
државни органи донесени на) основа закон тој имот не 
е даден на управување на други државни органи, сто-
пански организации или установи. 

Во вршењето на управата; со општонародниот 
имот во општа употреба народниот одбор има право 
да ја одреди неговата намена, начинот и условите на 
неговата употреба!, да донесува прописи и презема 
мерки за неговото чување и одржување, да одлучува 
за ставање на тој имот вон општа употреба, како и да 



СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НРМ Бр. 22 — Стр. 197 

одредува органи за вршење одредени работи на упра-
вување со тој имот. 

Во случај на спор помеѓу народниот одбор на 
околија од една страна и друг државен орган, стопан-
ска организација или установа од друга страна за тоа 
на кого му припаѓа вршењето на управата со општо-
народниот имот во општа употреба, решава Президи-
умот на Народното собрание на- НРМ. 

Член 21 
Народниот одбор на околија може да претресува 

прашања што се во непосредна надлежност на пови-
соките државни органи и да/ става, предлози за нивното 
решавање согласно со законите. 

Член 22 
Народниот одбор на околија има право по соп-

ствена иницијатива или по предлог од работните ко-
лективи и. општествените организации кака и по пред-. 
лог на граѓаните со средствата од буџетот да оснива 
стопански претпријатија, како и комунални, културни, 
просветни, здравствени и социјални установи. 

Народниот одбор на околија може во споразум со 
народните одбори на градските општини, како и сс̂  
народните одбори на другите околии и градови да ос-
нива заеднички претпријатија и установи. 

Со заедничките претпријатија и установи право 
на стопанска управа и управен надзор врши народниот 
одбор кого споразумно ќе го одредат оснивачите, а ако 
не одредат тие права ги врши народниот одбор на чие 
подрачје претпријатието односно установата се наоѓа. 

Член 23 
Народниот одбор на околија има со закон и про-

писи засновани на закон одредени права и должности 
спрема сите стопански организации и установи во око-
лината и спрема нив може да презема стопанско-
упрајвни и1 надзорни мерки согласно посебните прописи. 

Спрема претпријатијата и установите што с&м ги 
основал народниот одбор на околија врши. и посебни 
права. 

Член 24 
Народниот одбор на околија го обезбедува адми-

нистративното извршување на одредени решенија преку 
народната милиција. 

Член 25 
Народниот од бер на околија е должен да укажува 

правна и друга помош на сите државни органи во из-
вршувањето на работите од нивната надлежност. 

Член 26 
Сукобиле за надлежност помеѓу народен одбор 

на околија и друг народен одбор на околија односно 
град ги решава! Президиумот на Народното собрание, 
а сукобите за надлежност во работите што се однесу-
ваат на управната постапка, стопанско-управните и 
управно-надзорните мерки надлежниот републикански 
орган. 

2) Односи помеѓу народниот одбор на околната и 
народните одбори на општините 

Член 27 
Народниот одбор на околната има право на над-

зор над законитоста во работата на народните одбори 
на општините и нивните органи. 

Член 28 
Во вршењето на надзор народниот одбор на око-

лната има право да ги поништи или укине незакони-
тите акти на народниот одбор на) општината. 

Во работите што не се уредени со закон или општи 
прописи од повисоките државни органи народниот од-
бор на околната има право да ги поништи или! укине 
и актите на наводниот одбор на општината с о кои е 
повреден општиот интерес. 

Советите на народниот одбор на околината во 
рамките на својот делокруг, а во итни случаи и прет-
седателот на народниот одбор на околната, можат да 
го задржат извршувањето на ^законитите акти на 
народниот одбор на општината и неговите акти со кој 
е повреден општиот интерес, и да му предложат на на-
родниот одбор на околната, да ги поништи или укине. 
Овие органи правото-на задржување можат да го вршат 
во< рокот предвиден за поништување или укинување на 
тие акти (член 32). 

Ако народниот одбор на околната на кого му е 
предложено да го поништи или укине задржаниот акт1 

на народниот одбор на општината не донесе никаква 
одлука во рокот предвиден во член 32 од овој Закон 
се смета дека задржаниот акт го потврдил. 

Член 29 
Советот на народниот одбор на околната во рам-

ките на својот делокруг може да поништи или укине 
незаконити акти на совети на народниот одбор на 
општината. 

Ако свие гжти се донесени врз основа на одлука 
или други општи прописи од народниот одбор на оп-
штината, советот на народниот одбор на околијата може 
само да) го задржи извршувањето и да му предложи на 
народниот одбор на; општината актите да ги поништи 
или укине." Советот на народниот одбор на околната 
има исто право на задржување во поглед актите на 
советот на народниот одбор на. општината донесени во 
работи што не се уредени со закон или општи прописи 
од повисоките државни органи со кои е повреден оп-
штиот интерес. 

Ако народниот одбор на општината на кого му е 
предложено 'да го поништи или укине задржаниот акт 
на неговиот совет не донесе никаква одлука во рок од 
два месеци од денот кога е примен актот за задржување 
се смета дека задржаниот акт е потврден. 

Член 30 
Повреда на општиот интерес постои ако актите на! 

народниот одбор на општината или неговите органи се 
противни со основните начала на правниот поредок на 
Федеративна Народна Република Југославија, или со 
основниот смер на нејзиниот социјалистички развиток. 

Член 31 
Народниот одбор на околната односно неговиот 

совет при вршењето на надзор во поглед законитоста 
на актите на народниот одбор на; општината или него-
вите органи може на органот што го донел актот прет-
ходно да му укаже на неговата незаконитост и да по-
бара од него тој акт да го повлече или измени во 
одреден рок. 

Член 32 
Народниот одбор на околната може да поништи 

или укине општи прописи, решенија и други заклучоци 
на народниот одбор на општината во рок од два месеца 
од нивното примање. 

Советот ца народниот одбор на околната може да 
поништи или укине наредби, нагтатства и решенија н|а 
советот на народниот одбор на општината во рок од 
два месеца од нивното примање. 
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Член 33 
Решението за поништување, укинување односно 

задржување на актот на народниот одбор на општината 
мора да биде образложено со повикување на соодвет-
ните прописи. 

Член 34 
Народниот одбор на општината чиј акт е поништен 

или укинат има право да поднесе жалба до Президиумот 
на Народното собрание. 

Советот на народниот одбор на општината чиј акт 
е поништен или, укинат има- право да поднесе жалба до 
надлежниот републикански орган. 

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена од денот 
кога актот е примен, 

Органот на кого жалбата, му е упатена може актот 
против кого жалбата е изјавена да го потврди, поништи 
или укине. 

Член 35 
Народниот одбор на околната може да поништи!, 

укине односно задржи акт на нарофшот одбор на оп-
штината и неговите органи донесени во управната по-
стапка согласно со прописите и под условите предви-
дени со одредбите -за управната постапка. 

Член 36 
Народниот одбор на околната може согласно со 

законот да го спречи извршувањето на актите од народ-
ниот одбор на општината и неговите органи што се 
поништени, укинати или задржани. 

Член 37 
А1К0 народниот одбор на општината односно него-

виот орган не ивврши или на време не изврши работа 
што е должен да ја* изврши или што п о в и с о к и о т држа-
вен орган му ја одредил во границите на својата над-
лежност народниот одбор на) околната односно него-
виот орган може оваа работа сам да ја изврши со тоа 
што општината е должна да ги накнади трошковите за-
извршувањето. 

Против актот на народниот одбор на околната или 
неговиот совет со кој се презема извршување на работа 
од надлежноста на народниот одбор на општината и 
неговите органи народниот одбор на општината односно 
неговиот органи има право на жалба до Президиумот на 
Народното собрание односно до надлежниот републи-
кански орган во рок од 15 дена од д е н о т коѓа актот 
е примен. 

Член 38 
Ако народниот одбор на околната односно него-

виот совет не го врши своето право на надзор во поглед 
законитоста на работата на народниот одбор на општи-
ната И ре зиди умот на Народното собрание односно над-
лежниот републикански орган ќе му укаже на незако-
нитоста на актот на народниот одбор на, општината и 
ќе побара од него тој акт да го поништи или укине 
во одреден рок. 

Ако народниот одбор на околната односно него-
виот с о в е т и после тој рок не го поништи или укине 
актот на народниот одбор на. општината или неговиот 
орган, Президиумот на Народното собрание односно 
надлежниот републикански орган има право во рок од 
два месеци од денот кога истекнува рокот одреден по. 
претходниот став во своја надлежност да донесе акт 
з а поништување или укинување за кој е овластен над-
зорниот орган. 

Член 39 
Народниот одбор на околината се грижи за правил-

ното работење на? народните одбори на општините и им 
укажува стручна помош. 

Член 40 
Кога народниот одбор на околната Му пренесува 

на народниот одбор на општината извршување на ра-
боти од своја надлежност, народниот одбор на околи-
јата е должен да му обезбеди потребни средства на на-
родниот одбор на општината за извршувањето на тие 
работи. 

Член 41 
За другите меѓусебни односи на народниот одбор 

на околијапа и народниот одбор на општината се при-
лагаат соодветните законски одредби од Законот за 
народните одбори на општините и другите закони. 

Член 42 
Народниот одбор на околната врши право на над-

зор согласно одредбите од член 27—41, на< овој Закон 
и спрема народните одбори на градските општини од 
подрачјето на околната. 

По работи од надлежноста на народниот одбор на 
околија' што се ставени во надлежност на народниот 
одбор на градска општина со посебни п р а в а , како и по 
други работи определени со посебен ракон или со указ 
на Президиумот на Народното собрание, правото на 
надзор во поглед законитоста на работата на народниот 
одбор на градската општина како и овластувањата што 
произлегуваат од ова право го врши Президиумот од-
р е н о надлежниот републикански о р г а н согласно одред-
бите од овој закон за правото на надзор на републи-
канците органи спрема народниот одбор на околија. 

3) Односи помеѓу народниот одбор иа околија и 
повисоките државни органи 

Член 43 
Президиумот на Народното собрание односно ре-

публиканскнте органи на државната управа имаат право 
на надзор над законитоста на работењето на народните 
одбори на околиите и нивните органи. 

Член 44 
Во вршењето на надзор Президиумот на.Народното 

собрание има право да ги поништи или ^кине ^зако-
нитите акти на народниот одбор на околија. 

Во работите што не се уредени со закон или општи 
прописи од повисоките државни органи Президиумот на 
Народното собрание на НРМ има право да.ги п о н и ш т и 
или укине само тие акти на н а р о д н и о т одбор на око-
лија со кои е повреден општиот интерес. 

Надлежниот републикански орган на државната 
управа, во границите на својот делокруг може да го 
задржи извршувањето на ^законитите акта на. народ-
ниот одбор на околија и неговите акти со кој е по-
вреден општиот интерес и да му предложи на Презн-
д и у м о т на Народното собрание да ги поништи или укине. 
Овој орган правото на задржување може да го врши 
во рокот предвиден за поништување или укинување на 
тие акти (член 48). 

Ако Президиумот на Народното тобраиие во рокот 
предвиден во член 48 од овој Закон не донесе решение 
за поништување или укинување на задржаниот акт на 
народниот одбор на околната се с м е т а дека задржа-
ни от акт е потврден. 



29-У11-1952 С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А Н Р М Бр. 22 — Стр. 199 

Член 45 
Надлежниот републикански орган во границите на 

/својот делокруг може да поништи или укине незаконити 
акти на советот на народниот одбор на околија. 

Ако актите се донесени врз основа на одлука или 
друг општ пропис на народниот одбор на околија, над-
лежниот републикански орган може само да го задржи« 
извршувањето и да му предложи на народниот одбор 
на околната да ги поништи или укине. Надлежниот 
републикански орган право на задржување има во по-
глед актите на советите на народниот одбор на околија 
донесени по работите што не се уредени со закон или 
општи прописи од повисоките државни органи, ако со 
нив е повреден општиот интерес. 

Ако народниот одбор на околија на кого му е 
предложено да го поништи или укине задржаниот акт 
на неговиот совет не донесе никаква одлука во рок од 
два месеци од денот кога е примен актот за задржу-
вање се смета дека задржаниот акт е потврден. 

Член 46 
Повреда на општиот интерес лостон ако актите 

на народниот одбор на околија или неговите органи се 
противни со основните начела на правниот поредок на 
Федеративна Народна Република Југославија, или со 
основниот смер на нејзиниот социјалистички развиток. 

Член 47 
Президиумот на Народното собрание односно над-

лежниот републикански орган! при вршењето на надзор 
во поглед законитоста на актите на народниот одбор 
на околија или неговите органи може претходно да му 
укаже на органот 'што го донел актот н)а незаконитоста 
и да побара од него да го повлече или замени тој акт 
во одреден рок. 

Член 48 
Во вршење правото на надзор над законитоста на 

(актите, на народниот одбор на околија Президиумот на 
Народното собрание може да поништи или укине акт 
на народниот одбор во рок од два месеца од примањето 
на актот. По исклучок Президиумот може и после овој 
рок да поништи или укине акт на народниот одбор 
што влегол во сила ако со неговото извршување ќе на-
стапи тешка опасност за! животот и здравјето н|а луѓето 
и јавниот мир и поредок. 

Надлежниот републикански орган во вршење пра-
вото на надзор над законитоста на актите од советот 
на! народниот одбор на околија може да врши право 
на поништување или укинување на тие акти во рок од 
два месеца од денот на примањето на актот. 

Член 49 
Решението за поништување и укинување односно 

задржување на акт нај народниот одбор на околија 
мора да биде образложено со повикување на соодвет-
ните прописи. 

Член 50 
Одлуките, наредбите, напатствата и решенијата 

на народниот одбор на околија се доставуваат н а Г1ре-
зидиумот на Народното собрание и на надлежниот ре-
публикански орган. 

Член 51 
Народниот одбор на околија чиј акт го поништил 

или укинам Президиумот на Народното собрание има 
право на приговор за» заштита на самоуправните права 
до Народното собрание, 

Советот на народниот одбор на околија чиј акт го 
поништил или укинал републиканскиот орган има право 
на жалба до Президиумот на Народното собрание, 

Приговорот односно жалбата се поднесува во рок 
од 15 дена од денот кога актот е примен. 

Народното собрание односно Президиумот актот 
против кого е изјавен приговор односно жалба може 
да го потврди, поништи или укине. 

Член 52 
Надлежниот републикански орган може согласно 

законот да спречи извршување на поништен, укинат или 
задржан акт на народниот одбор на околија. 

Член 53 
Надлежниот републикански орган: може да ги по-

ништува, укинува однесено задржува актите на народ-
ниот одбор на околија и неговите органи донесени во 
управната постапка само во случаите предвидени со 
прописите за управната постапка. 

Член 54 
Ако народниот одбор на околија односно неговиот 

орган не изврши или не изврши на време работата што 
е должен да- ј а изврши или што повисокиот државен 
орган му ја одредил во рамките на својата надлежност, 
надлежниот републикански орган работата може сам 
да* ј а изврши со тоа што околината е должна да ги на-
кнади трошковите за извршувањето. 

Против решението донесено по претходниот став 
народниот одбор на околија може во рок од 15 дена 
да поднесе жалба до Президиумот на Народното со-
брание. 

Член 55 
Народниот одбор на околија има право да поднесе 

приговор за заштита на самоуправните права до Пр> 
зидиумот на Народното собрание ако смета дека 4 "> 
прописите или другите акти на републиканците др-
жавни органи е повредено некое право утврдено со 
закон. 

Приговор за заштита на самоуправните права 
против актите на Президиумот на Народното собрание 
се поднесува до Народното собрание. 

Президиумот односно Народното собрание може да 
го поништи или укине актот на државниот орган против 
кого е поднесен приговор. Поднесениот приговор не го 
задржува извршувањето на актот. 

Член 56 
Надлежниот1 републикански орган е должен да се 

грижи за правилното работење на администрацијата на 
народниот одбор на околија, а особено за оспособува-
њето на! службениците и врши надзор н*ад работата на 
администрацијата. За таа цел надлежниот републи-
кански орган може да издава општи прописи за оргаг 
низацијата на администрацијата на народните одбори 
на околиите, 

Член 57 
Президиумот на Народното собрание може да го 

распушти секој народен одбор на околија или само 
околискиот собор односно соборот на производителите 
|ако нивната работа е во очигледна спротивност со уста-
вот и законите. 

Президиумот на Народното собрание има право 
поради особени прилики да го продолжи мандатот на 
сите народни одбори на околиите до едн|а година1, како 
и право да распише општи избори за народните одбори 
на околиите и пред истекот на нивните мандати. 

Член 58 
Ако народниот одбор на околија- или само око-

лискиот собор бидат распуштени Президиумот на На-
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родното собрание ќе именува привремена управа« од 
граѓани што се запишани во избирачките списоци на 
некоја општина од подрачјето на околната. Привре-
мената управа може да врши само текушта управни 
работи. 

Во случај распуштање на народниот одбор на око-
лија односно околискиот соб*ор или (соборот на произ-
водителите изборите мораат да се одржат најдоцна) во 
рок од два месеци од денот на распуштањето. 

4) Одговорност на околната за накнада на штета 

Член 59 
Околната одговара за штетата што одборник или 

'службеник на народниот одбор при вршењето на служ-
бена! должност им ја направи на граѓаните или правните 
лица со својата незаконита работа. 

• Член 60 
Барањето за накнада на 4 штетата оштетениот го 

поднесува до народниот одбор чиј одборник или служ-
беник ја направил штетата. 

По барањето на оштетениот за накнада на штетата 
за висината на вакнадата и начинот на плаќањето ре-
шава народниот одбор. Ако народниот одбор во целина 
или делум не го уважи барањето, или не се нејасни 
за барањето во рок од 30 деш| од денот на примањето 
оштетениот може да поднесе тужба до надлежниот суд. 

Член 61 
За исплатената накнада на штетата околната има. 

право на регрес од одборникот односно службеникот 
што ја/ направил штетата со својата незаконита работа, 

Во особено оправдани случаи народниот одбор 
може да го ослободи одборникот односно службеникот 
од накнадата т штетата што околната ја платила 
(чл. 122). 

Глава петта 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР 
НА ОКОЛИЈА 

1) Состав на народниот одбор на околија 

а) Броен состав на околискиот собор 

Член 62 
Бројот на одборници на околискиот собор ^е утвр-

дува со статутот Н!а народниот одбор на околната се 
оглед бројот на населението, и сложеноста на стопан-
ските и другите односи во околната*, во следните 
граници: 

околија што има д о 40.000 жители избира од 30 
до 45 одборници; 

околија што има над 40.000 до 70.000 жители 
избира од 46 до 60 одборници; 

околија со преку 70.000 жители избира од 61 до 
70 одборници. 

Со указ на Президиумот на Народното собрание 
бројот на одбори идите за поедини околии може да се 
Наголеми до сто. 

б) Броен состав на соборот на производителите 

Член 63 
Бројот на одборници на соборот на производите-

лите на народниот1 одбор на околија по правило изне-
сува една половина од бројот на одборниците на око-
лискиот собор. Поради сложеноста на стопанските од-
носи, бројот или големината на стопанските организации 

во околната Президиумот на Народното собрание може 
по предлог на народниот одбор да го назголеми бројот 
на одборници^ на соборот на> производителите, но нај-
многу до три четвртини од бројот на одборниците на 
околискиот собор. 

2) Делокруг на околискиот собор и соборот на 
производителите 

Член 64 
Народниот одбор на околија сите работи од сво-

јата надлежност ги врши непосредно на посебни или 
заеднички седници на околискиот собор и соборот на 
производителите а управните работи и преку своите 
совети. 

Член 65 
Околискиот собор и соборот на производителите 

на народниот одб}ор на ок ол и јата рамноправно уче-
ствуваат во донесувањето: 

1) статутот н а народниот одбор; 
2) општествениот план и завршниот биланс за 

извршувањето на 'општествениот план; 
3) буџетот и завршната! сметка за извршувањето 

на буџетот; 
4) одлуки за стопанско-управни мерки; 
5) генерален и регулационен план; 
6) решенија за оснивање, соединување и преста-

нок на стопански претпријатија и установи и за пре-
несување нивните основни средства; 

7) одлуки по прашања за работи односи и соци-
јално осигурување; 

8) одлуки за локален прирез и други јавни) да-
вачки; 

9) решенија за заклучување заеми, како и реше-
нија за преземање емство на заеми од претпријатијата 
и установите; 

10) решенија за пренесување општонароден имот 
над кои врши) право-управување врз други државни 
органи; 

11) решенија за давање на користење општона-
роден имот над кои врши право на управување на за-
дружни и општествени организации и граѓани; 

12) решенија за висината на постојаната награда 
на претседателот и потпретседателот на народниот од-
бор и за регулисување трошковите на одборници^, 
претседателите и членовите на советите односно одбо-
рите на советите, како и членовите на> поедини комисии; 

13) заклучоци по сите други работи што со посто-
е в т е прописи или статутот се одредени за решавање 
од околискиот собор и соборот на производителите. 

Соборот на производителите рамноправно решава 
со околискиот собор и по другите стопански прашања 
од надлежноста н а народниот одбор. 

Член бб 
Одлуките и другите акти на народниот одбор на 

околија во чие донесување рамноправно учествуваат 
околискиот собор и соборот на производителите се 
полноважни ако се изгласани во истоветен текст во 
обата собори. 

Член 67 
Ако околискиот собор односно собирот на произво-

дителите не се сложат со текстот прифатен во соборот 
на производителите односно во околискиот собор ќе се 
одреди посебна комисија- составена од еднаков број 
одборници на околискиот собор и соборот на произ-
водителите со задача да се постигне согласност. 
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Ако и после извештајот н|а комисијата не се по-
стигне согласност на заедничка седница, седницата се 
одлага! за 24 часа. 

Ако ни на оваа |седница не се постигне согласност 
предметот му се упатува на решавање на Народното 
собрание на НРМ.Одлуката што ќе ја донесе Народното 
собрание односно неговиот орган е задолжителна за 
обата собори. 

Член 68 
Народниот одбор на околија исклучиво на) заед-

ничка седница од обата собори: 
1) избира и разрешува претседател и потпрет-

седател на) народниот одбор, претседатели и членови 
на -советите и заедничките одборнички комисии; 

2) назначува и разрешува) секретар на народ-
ниот одбор и други службеници за кои е определено 
со закон или статутот. 

3) избира! и разрешува претседател на суд, су-
дии и судии-поротници; 

4) избира и разрешува судија за прекршоци и 
негов заменик; 

5) назначува и разрешува директори на претпри-
јатија и раководители на установи! за кои е надле-
жен народниот одбор; 

6) решава по сите прашања што со> општи про-
писи се ставени во делокруг за заедничка седница на 
околискиот собор и соборот на производители. 

Член 69 
Околискиот собор сам решава по сите други пра-

шања од надлежноста на народниот одбор, освен 
работите: 

1) за кои рамноправно решава околискиот собор 
и соборот на производителите (член 65); 

2) за кои исклучиво решава заедничката .сед-
ница на околискиот собор и соборот т \ производите-
лите (член 68); 

3) за кои исклучиво решава соборот на произ-
водителите (член 71). 

Член 70 
Околискиот собор на своите седници исклучиво 

решава: 
1) за донесување одлуки на народниот одбор 

што не ги донесува заедно со соборот на произво-
дителите; 

2) за потврдување статутот на народните одбори 
на општините; 

3) за потврдување генералните и регулационите 
планови на општините; 

4 ^ 4 ) за распишуван&е избери за одборници на око-
лискиот собор; 

5) за распуштање на народните одбори на! оп-
штините ; 

6) за! поништување и укинување ^законитите 
акти на народните одбори на општините, како и неза-
конитите акти на претседателот на народниот одбор 
на околната, со исклучок на случаите од став 2 на 
член 64 од овој Закон; 

7) за поднесување приговори против незакони-
тите акти од повисоките државни органи со кои се 
повредуваат самоуправните права на околната; 

8) за престанок мандатот НЈЗЈ одборниците на око-
лискиот собор; 

9) за оснивање на свои одборнички комисии; 
10) за издавање одобрение за ставање во при-

твор или истражен затвор на одборник, член на око-
лискиот собор; 

И ) за експропријација; 

12) по заклучоците на соборите на избирачите, 
доколку не решава заедно со соборот на производи-
телите; 

13) за утврдувале на работните места во орга-
низационите единици на народниот одбор; 

14) за именување и разрешување членови и се-
кретар ца дисциплинскиот суд за службениците; 

15) по жалбите на службениците на народниот 
одбор против решенијата на претседателот на народ-
ниот одбор донесени во службеничките односи; 

16) по други работи што со постоевте прописи 
или статут изрично се дадени во делокруг на,' околи-
скиот собор. 

Член 71 
Соборот на производителите на своите седници 

исклучиво: 
1) распишува избори за избирање одборници за 

соборот на производителите; 
2) решава за престанок мандатот на одборник — 

член на1 соборот н а производителите; 
3) оснива свои одборнички комисии; 
4) дава одобрение за ставање во притвор или 

истражен затвор на одборник — член на соборот на 
производители; 

5) врши други работи што со други прописи или 
статутот изрично му се дадени во негов делокруг. 

Член 72 
Соборот на! производителите има право да му 

предлага на околискиот собор да донесе прописи и 
преземе мерки и по работи од надлежноста на народ-
ниот одбор во чие решавање тој не учествува. 

Околискиот собор е должен на првата! наредни 
седница да решава по предлозите па собирот на про-
изводителите и да ги извести за донесените за-
клучоци. 

Член 73 
Соборот на производителите има право против 

секој акт на околискиот собор во чие донесување 
не учествувал да поднесе приговор до Президиумот на 
Народното собрание а)ко со актот се решава праша-
ње од надлежноста на обата собори или од надлежно-
ста на соборот на производителите. 

Президиумот ќе го поништи актот на околи-
скиот собор ако најде дека му е противен на законот. 
За) своето решение Президиумот го известува на)-
родниот одбор. 

Член 74 
За ускладувале заедничките, економските, тех-

ничките и другите интереси и потреби на стопанските 
организации 'од подрачјето на околната! и поради 
вршење на соодветна контрола во поглед состојбата 
и општествените обврски на овие организации собо-
рот на1 производителите може да врши и посебни со 
закон утврдени права. 

3) Конституирање на околискиот собор и соборот 
на производителите 

Член 75 
Новоизбраните одборници на околискиот собор 

и соборот на производителите ги свикува на прва сед-
ница досеф1шнио1т претседател на народниот одбор 
веднаш штом се објават изборните резултати. 

Првата седница се свикува за конституирање на 
народниот одбор и мора. до се сложи најдоцна за 15 
дена од денот кога се одржани изборите. 

Доколку претседателот во означениот рок не ги 
свика новоизбраните одборници, одборниците на око-
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лискиот собор и одборниците на соборот на произво-
дителите ке се соберат сами во просториите каде што 
•се одржуваат нивните седници првата недела по овој 
рок во 9 саатот1. 

Член 76 
Првата седница на о к о л и с к и о т собор односно со-

борот на производителите се држи одвоено за секој 
собор и ја отвора и води најстариот присутен одбор-
ник. Тој веднаш предлага да се избере верификаци-
оно комисија од пет члена што ке ги испита увере-
њима за изборот на одборниците и правилноста на 
нивниот избор и| за тоа/ му поднесува извештај на око-
лискиот собор односно соборот на производителите. 

Член 77 
За верификацијата на одборничките мандати од-

лучуваа^ одб^орниците на околискиот собор односно 
соборот на производителите. 

Секој одборник додека изборот не му биде по-
ништен: има право да учествува во работата околу 
верификацијата, ама, не може да гласа за својот соп-
ствен избор, ако за него посебно се гласа. 

Член 78 
Околискиот собор односно соборот на произво-

дителите изборот на секој одборник може да го по-
тврди или да не го потврди, а може заклучокот за тоа 
и да го одложи и да нареди претходно да се изврши 
потребен извид. 

Ако мандатот на одборникот не се потврди затоа 
што избраниот кандидат нема услови да биде изби-
ран за одборник, ке се одредат повторни избори кои 
мора да се одржат најдоцна за 15 дена од денот кога 
е донесена одлукава за ^потврдување на мандатот. 

Член 79 
По свршената верификација! на мандатите одбор-

ниците чии избор е потврден полагаат и потпишуваат 
во околискиот соб*ор односно соборот на производи-
телите заклетва што гласи: 

„Се заколнувам дека верно ке му служам на на-
родот, дека свесно ке ги вршам своите должности и 
ке ја чувам честа на народен одборник. При ова ќе се 
придржувам кон уставот и законите, ќе ги чувам раз-
вивам и бранам^демократските придобивки од На-
родноослободителната борба и Народната револуција 
и ке ги вложувам сите свои сили во изградбава на 
социјализмот за напредок на околната, Народна Ре-
публика Македонија и Федеративна! Народна Репуб-
лика Југославија." 

Одборниците припадници на националните мал-
цинства заклетвата можат да ја полагаат на својот 
јазик. 

Одборниците, додека не положат заклетва не мо-
жат да ги вршат одборничките права и должности. 

Член 80 
По полагање на заклетвата одборниците на око-

лискиот собор односно соборот на, производителите 
избираат одборник што ке претседава на седниците 
на соборот (одборник претседавач). Одборникот прет-
седавач се избира за една или повеќе седници, но нај-
многу за една година. 

На истата седница се избираат и одборничките 
комисии на соборот. 

Член 81 
ВеднаЅш потоа обата собори се состануваат на 

заедничка седница која ј а води најстариот одборник. 

На, оваа седница прво се избира претседател на 
народниот одбор кој го презема натамошното раково-
дење со седниците. По изборот на претседател се из-
бира потпретседател, заедничките одборнички коми-
сии, како и претседатели и членови на советите на 
народниот одбор. 

Откако ке се извршат изборите од претходниот 
став претседателот на! дотогашниот народен; одбор под-
несува извештај за работата за времето од последната 
седница на дотогашниот народен одбор. 

4) Седници на околискиот собор и соборот 
на производителите 

Член 82 
Народниот одбор на1 околија е во постојано за-

седание во т е к о т на целиот период за којшто е из-
бран (свикување) и работа н а седници или преку 
советите и одборничките комисии. 

Член 83 
Седниците на околискиот собор и соборот на про-

изводителите се одржуваат по правило одделно. 
Седниците на околискиот собор се одржуваат по 

правило еднаш месечно, а најмалку десет цагги го-
дишно. 

Кога околискиот собор решава п о прашања што 
спаѓаат и во делокругот н|а! соборот на производите-
лите, мора да се одржи и седница ца соборот на про-
изводителите. 

Член 84 
Седниците на околискиот собор и соборот на про-

изводителите ги свикува претседателот на народниот 
одбор. 

Писмениот позив за« седницата /содржи ознака на 
местото, денот, ча1сот кога седницата ке почне и 
предлогот на дневниот ред. 

Позивот за седницата со дневниот ред на, седни-
цата се објавуваат на) уобичаен начин. 

Позивот за седницата заедно со материјалот што 
се однесува на дневниот ред им се врачува на одбор-
ниците најдоцна три дена пред седницата. 

Член 85 
Претседателот на народниот одбор е должен во 

рок од пет дена да свика седница, на околискиот со-
бор односно соборот на производителите кога тоа ке 
побара една петтина одборници на околискиот собор 
односно (собирот на производителите, одборничка ко-
мисија или совет на) народниот одбор, или кога тоа ке 
одреди Президиумот на Народното собрание. 

Ако претседателот На народниот одбор' не свика 
седница во означениот рок, одборниците н а околи-
скиот собор односно соборот на производителите мо-
жат и сами да1 се зберат во седница. Седницата во 
овој случај ја свикуваат најмалку една петтина од-
борници. 

Член 86 
Во почетокот на седницата околискиот собор од-

носно соборот на производителите го утврдува/ днев-
ниот ред и избира! два оверачи на записникот. 

Пред утврдувањето на дневниот ред претседа-
телот на народниот одбор е должен да го извести око-
лискиот собор односно (соборот на производителите за 
сите примени) предлози н1а! дневниот ред. 

Член 87 
Седниците на околискиот собор и седниците на 

соборот на производителите се јавни. 
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Околискиот (собор односно соборот на произво-
дителите од важни разлози можат да решат некои 
седници или дел од седници да се одржат без при-
суство нџ јавноста). 

Член 88 
На седниците од околискиот собор односно со-

бирот на производителите претседава нивниот претсе-
давач. 

Член 89 
Околискиот собор односно соборот на производи-

телите можат полнов|а|жно да решаваат само ако на, 
(Седницата е присутно мнозинството одборници на око-
лискиот собор односно соборот на производителите. 

Околискиот собор односно соборот на произво-
дителите своите заклучоци ги донесуваат со мнозин-
ство гласови на присутните одборници, освен во случа-
ите кога со закон) или статутот е одредено посебно 
мнозинство, 

, Член 90 
Гласањето на седниците е јавно или тајно, а мо-

же да се гласа само лично. 
Тајно се гласа! во случаите одредени со статутот 

или со други прописи, како и кога околискиот собор 
односно соборот на производителите така одлучи. 

Член: 91 
Право на расправување и гласање на седниците 

на околискиот собор односно соборот на производите-
лите имаат само одборници^ на соборот. 

На седниците на соборот можат да присуству-
ва! и да учествуваат во распрашувањето и членовите 
на Президиумот на Народното собрание како и на-
родните пратеници што се избрани на подрачјето на 
околната, ама без право на глас. 

Околискиот собор односно соборот на произво-
дителите може да им дозволи и на други лица да при-
суствуваат на седницата и да учествуваат во ра спра-
вувањето, 01ма без право на глас. 

Член 92 
Право на поднесување предлози на околискиот 

собор односно соборот на производителите во рабо-
тите од нивниот делокруг имаат одборниците, прет-
седателот на народниот одбор, одборничките комисии 
и советите на народниот одбор. 

Член 93 
Претседавачот може да го опомене одборникот 

што со своето држање или со своите постапки го на-
рушува редот и работата на седницата. Ако одбор-
никот и по опомената натаму ја, оневозможува рабо-
тата на седницата,, околискиот собор односно собо-
рот на производителите може да го исклучи од сед-
ница. 

Ако работата, на седницата ја нарушува некое 
друго лице, претседавачот може спрема тежината на 
случајот да! го опомене на ред или да го оддалечи од 
просториите каде што се држи седницата. 

Член 94 
За седниците на околискиот собор и соборот на 

производителите се води записник кој го потпишу-
ваат претседавачот и двата оверувачи на записникот. 

Член 95 
Околискиот собор и соборот на производителите 

можат да решат по работите од нивниот заеднички 
делокруг (член 65) да расправаат на заедничка сед-

ница, но и во тој случај по овие прашања решаваат 
одделно. 

На овие седници претседава претседателот на 
народниот одбор. 

Член 96 
Заедничките седници на околискиот собор и со-

борот на производителите ги свикува и им претседава 
претседателот на| народниот одбор. 

Заедничката седница полноважно решава ако на 
седницата се присутни мнозинство одборници на око-
лискиот собор и соборот на производителите, а за-
клучоците се донесуваат со мнозинство гласови на 
присутните одборници. 

За се'друго за овие седници сходно важат одредбите 
од овој Закон за седниците на околискиот собор и со-
борот на производителите. 

Член 97 
Поблиски прописи за работата! на верификаци-

оната комисија и за верификацијата на мандатите, 
како и за> свикувањето, работењето и текот на седни-
ците на околискиот собор и соборот на производи-
телите се пропишуваат со статутот. 

5) Одборнички комисии на народниот одбор 

Член 98 
За проучување на поедини прашања и подгот-

вувале на заклучоците, како и за вршење на анкети 
околискиот собор и соборот на производителите мо-
жат да избираат од својата средина постојани и при-
времени одборнички комисии. 

Постојаните одборнички комисии се избираат на 
првиот .состанок за. целиот мандатен период, а при-
времените одборнички комисии се избираат по потре-
ба и работат додека не ја свршат доверената им ра-
бота или ч не бидат разрешен^. 

Членовите на постојаните и привремените одбор-
нички комисии можат да бидат разрешени од дол-
жноста и пред да измине времето за кое што се из-
брани. 

Еден одборник може да биде член најмногу во 
две постојани одборички комисии. 

Член 99 
Постојани одборнички комисии на околискиот 

собор се: 
1). мандатно-имунитетна; 
2) комисија за општествен план и буџет; 
3) комисија за одлуки и организациони прашања; 
4) комисија за1 молби и жалби. 
Постојани одборнички комисии на соборот на, 

производителите се: 
1) мандатно-имунитетна; 
2) комисија за општествен план и буџет. 
Околискиот собор и соборот на производителите 

можат да образуваат и други постојани одборнички 
комисии. 

Член 100 
Постојаните одборнички комисии ги проучуваат 

предлозите шт'о на околискиот собор односно соборот 
на производителите му ги поднесува претседателот 
на народниот одбор, советите на народниот одбор и 
одборниците и даваат по нив свое мислење и пред-
лози. 

Член) 101 
Мандатно-имунитетната комисија (ги проучува 

прашањата што се во врска со мандатот и имунитет-
ното право на, одборници . 
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Комисијата за општествен план и буџет го про-
учува општествениот плајн, буџетот и завршната! смет-
ка, како и сите други предлози од стопанско-финан-
сиски карактер. 

Комисијата за одлуки и организациони прашања 
ги проучува нацртите за одлуки, наредби, напаѓаа 
и други поважни заклучоци на народниот одбор и се 
занимава/ со усовршувањето на администрацијата на 
народниот одбор. 

Комисијата за молби и ж|а|лби ги разгледува мол-
бите и жалбите што граѓаните, стопанските и опште-
ствените организации му ги поднесуваат на народ-
ниот одбор вон од редовната! постапка и дава мислења 
и предлози по нив. 

Член 102 
Претседателот на народниот одбор и претседа-

телите на советите не можат да) бидат членови на од-
борничких комисии. 

Член 103 
Постојаните одборнички комисии се состојат од 3 

до 7 члена. 
Претседателот и членовите на одборничких ко-

мисии ги избираат околискиот собор односно соборот 
на производителите. 

Одборничката комисија донесува заклучоци со 
мнозинство на гласови од сите свои членови. 

За работата на одборничката комисија се води 
заменик. 

Член 104 
Советите и одборници^ на народниот одбор на 

околија своите предлози за работите од делокругот 
на околискиот собор односно соборот на производи-
телите ги доставуваат на претседателот на народниот 
одбор, кој најдоцна во рок од 7 дена заедно со сиот 
материјал ги препраќа кр надлежната одборничка 
комисија. 

Претседателот н а одборничката комисија по при-
мањето на предлогот и материјашот веднаш ја свикува 
комисијата која го проучува материјалот и одредува 
известител што на околискиот собор односно соборот 
на производителите ќе му поднесе предлог по соодвет-
ното прашање. 

Член 105 
Прашања и предлози што требало да ги разгледа 

одборничка комисија не можат да се стават на дне-
вен ред за седница на околискиот собор односно собо-
рот на производителите ако претходно не ги проучила 
надлежната! одборничка комисија. Само во особено 
итни и важни случаи по прашања што не трпат одла-
гање околискиот собор односно соборот на произво-
дителите може да одреди соодветното прашање да се 
внесе во дневниот ред. 

Претседавачот на околискиот собор односно собо-
рот на производителите при утврдувањето на днев-
ниот ред е должен да! провери дали надлежната' одбор-
ничка комисија ги разгледала прашањата, и предло-
зите за дневниот ред што претходно требало да минат 
Низ одборничка) комисија и ако установи дека тоа не 
е сторено ќе ги остави за идната седница и ќе му ги 
достави на надлежната одборничка комисија. 

Член 106 
Претседателот, советите и администрацијата на) 

народниот одбор се должни на одборничките комисии 
да им ставаат на располагање нужен материјал и да 
им даваат податоци за прашањата што ги разгледу-
ваат, како и да им укажуваат стручна, и администра-
тивна помош. 

За помошта што по претходниот став се укажува 
на одборничких комисии се грижи претседателот на 
народниот одбор. 

За извршување ија своите задачи одборничких 
комисии можат да! имаат и свој посебен администра-
тивен Апарат. 

Член 107 
За проучување на поедини прашања од надлеж-

носта на народниот одбор на околната околискиот 
собор и соборот на. производители можат да имаат 
постојани или привремени заеднички одборнички 
комисии. 

Заедничките одборнички комисии ги избираат 
обата собори за заедничка седница од редот на одбор-
ниците на народниот одбор. 

Постојаните заеднички одборнички комисии имаат 
од 5 до 9 члена. 

За се друго за овие одборнички комисии важат 
сходно прописите од овој закон за постојаните и при-
времените одборнички комисии на« околискиот собор и 
соборот на производителите. 

Член 108 
Постојани заеднички одборнички комисии на око-

лискиот собор и соборот на"производителите се: 
1) комисија за избирање и назначување и 
2) сметковна комисија. 
Околискиот собор и соборот на производителите 

можат да осниваат и други постојани заеднички од-
борнички комисии. 

Член 109 
Комисијата за избирање и назначување ги про-

учува предлозите за избирање и назначување и разло-
зите за разрешување на сите органи и службеници 
што народниот одбор ги избира односно назначува 
на заедничка седница!. 

Сметковната комисија го прегледува финансиското 
послу вање »на органите, установите, претпријатијата 
и другите стопански организации на народниот одбор 
и врши сметковна контрола. 

6) Правни акти и други заклучоци на народниот 
• одбор на околија 

Член 110 
Народниот одбор на околија донесува општи про-

писи, решенија и други заклучоци. 

Член 111 
Народниот одбор на околија! донесува општи про-

писи во вид на одлуки, наредби и напатства. 

Член 112 
Одлуките, наредбите и напа,тетката ги потпишу-

ва претседателот на народниот одбор. 
Наредбите и напатствија што ги донесуваат со-

ветите на народниот одбор ги потпишува претседа-
телот на советот и претседателот на народниот одбор. 

Член 113 
Одлуките и наредбите на народниот одбор на 

околија задолжително се објавуваат, а за објавува-
њето на другите акти и заклучоци решава народниот 
одбор. 

Објавувањето се врши на уобичаен начин, ажо 
друг начин на објавување не е посебно пропишан. 

Општите прописи на народниот одбор влегуваат 
во сила! со денот на објавувањето, ако во нив не е 
одредено да* влегуваат во сила подоцна-. 
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Член 114 
Со решението се решава одреден поединечен слу-

чај од надлежноста на народниот одбор. 

Член 115 
Одлуките наредбите, напатната и решенијата 

на народниот одбор се доставуваат на Президиумот на 
Народното собрание односно на надлежниот репуб-
ликански орган. 

Член 116 
По прашањата што не се уредуваат со општи про-

писи или решенија народниот одбор донесува заклу-
чоци. 

Глава четврта 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОДБОРНИЦИТЕ 

Член 117 
Одборниците на околискиот собор I- соборот на 

производителите имаат право и должност да присус-
твуваа^ ца седниците на соборот на којшто му припа-
ѓаат и да учествуваат во неговата работа, да уче-
ствуваат во работата на одборничких комисии и со-
ветите во кој се избрани и дш ги вршат сите други дол-
жности и задави што ќе им ги довери народниов одбор 
во границите на својата надлежност. """ 

Одборниците можат да присуствуваат1 и на седни-
ците на одборничких комисии и советите во кои не се 
избрани и да учествуваат во нивното расправување, 
но без право' на решавање. 

Член 118 
Одборници^ имаат право да поднесуваат пред-

лози За .одлуки, наредби, издајства и /решенија и 
други заклучоци по сите работи од надлежноста на 
народниот одбор. 

Одборниците имаат пра(во на одделните и заеднич-
ките седници на околискиот (собор и соборот на произ-
водителите усно или писмено да му поставуваат праша-
ња на претседавачот на соборот односно претседателот 
на народниот одбор. Прашаниот претседавач односно 
претседателот на народниот одбор е должен на истата 
или идната седница да одговори на поставеното пра-
шање. 

Член 119 
Одборникот не може да биде службеник на! својот 

народен одбор и на народните одбори, на општините и 
градските општини од подрачјето на околната. 

Член 120 
Одборниците за својата работа му одговараат на 

својот народен одбор. 
Народниот одбор може да го опомени одборникот 

што ја повредил својата должност или да го смени ол 
должноста што му е поверена во комисија односно 
совет. 

Околискиот собор односно соборот на производи-
телите може да предложи да се поведе постапка за 
опозив на одборник, член на, соборот, ако одборникот 
најмалку шест месеци едноподруго не присуствувал на 
седниците на соборот или советот, а. својот изостанок 
не може да го оправда. 

Член; 121 
Во вршењето на одборничката должност одборни-

ците уживаат имунитет. 
За кривично дело што се гони по службена дол-

жност одборникот не може да биде ставен во притвор 
или во истражен затвор без претходно одобрение на 
соборот на кој му припаѓа, освен ако е во прашање 

кривично дело за кое е задолжителен истражен затвор, 
како и во /случај кога е затечен во вршење на кривично 
дело за кое е пропишана казна строг затвор во траење 
подолго од една година или потешка казна, или ако. 
постои опалност од бегство. 

Органот што ја отворил кривичната постапка е 
должен без одлагање да го извести народниот одбор 
против чиј одборник отпочнал постапка. 

Член 122 
Одборниците му одговараат матери јално на сво-

јот народен одбор за штетата што при вршење на 
службена должност ќе ја нанесат непосредно на око-
л и ј а ^ , како и за штетата што во вршење на службена 
должност ја нанеле на граѓаните или правните лица 
со својата незаконита работа, а која што околијата 
ја навадила. 

За одговорноста на одборниците за накнада на 
штетата и за висината на штетата решава соборот на 
којшто одборникот му припаѓа. Против ова решение 
одборникот има! право на тужба до надлежниот суд 
во рок од 30 дена од денот кога го примил решението. 

Ако штетата не можела да биде наплатена од 
одборникот ни во рок од една година од правосилноста 
на решението на народниот одбор односно пресудата 
на судот, соборот на којшто одборникот му припаѓа 
може да донесе решение со кое во потполност или 
делум да го ослободи! одборникот од натамошна обвр-
ска за накнада на штетата. 

Во однос застареноста на побарувањето за нак-
нада на, штетата, како и во однос судската надлеж-
ност за споровите за накнада на штетата за одбор-
ниците важат одредбите што се однесуваат на др-
жавните службеници. 

Член 123 
Одборниците имаат право на накнада на трош-

кови!^ што се во врска со доаѓањето на седниците и 
со извршувањето на задачите што им ги доверува 
народниот одбор, како и право на накнада на загу-
бената заработка. 

Народниот одбор во согласност со посебните про-
писи поблиску одредува! во кои случаи и во која висина 
им се навалуваат на одборниците трошковите и за-
губената заработка. 

Член 124 
На одборник му престанува/ мандатот пред про-

текот на времето за коешто е избран поради: 
1) губиток на избирачкото право — со денот на 

губиток на тоа право; 
2) опозив од стража н а избирачите — со денот 

на гласањето по опозивот; 
3) уважување на оставка од страна на народниот 

одбор — »со денот на уве&кув&њето на оставката; 
4) судска осуда за кривично дело сторено од ко-

ркјстољубивост, како и судска осуда за друго кривично 
дело на казна строг затвор или затвор подолг од шест 
месеци — со денот на! правосилноста, на пресудата; 

5) примање служба во народниот одбор на око-
лната односно на народните одбори на општините и 
градските општини од подрачјето на околната* — со 
денот на стапувањето на должност. 

На одборник на соборот на производителите му 
престанува мандатот и во случај кога ќе му престане 
работниот однос .односно членството во стопанската 
организација од подрачјето на околната или во сто-
панската област во којашто е избран. 



Вр. 22 — Стр. 206 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 29-УИ-19б2 

Член 125 
Против решението на народниот одбор со кое се 

утврдува престанок на мандатот одборникот може да 
вложи жалба до Президиумот на Народното собрание 
во рок од 15 дена од денот кога* решението е примено. 

Член 126 
Ако дел од околната или градот, што бил по-

себна изборна единица при изборот на народниот од-
бор на околната или гравот, се приклучи на друга 
околија, одборниците 0 д изборните единици на народ-
ниот одбор на околната или градот што се приклу-
чуваат стануваат одборници на народниот одбор на 
околната чие подрачје се назголемува, ако се наста-
н е а на подрачјето што се приклучува.. Во противно 
на одборници^ им престанува мандатот со денот1 на 
приклучувањето. 

Член 127 
На одборник на соборот на производителите за 

време додека му трае мандатот не може да му се от-
каже работниот однос, освен во случаи: 

1) кога отказот на работниот однос не може да 
се побива; 

2) кога работниот однос се раскинува без прет-
ходен отказ; 

3) кога грубо ја повредил својата службена од-
носно работна должност; 

4) во случај престанок или расформирање на 
стопанската организација каде што одборникот е 
запослен. 

За отказот на работниот однос решава работнич-
киот совет на стопанската организација каде што од-
борникот е запослен. 

Против решениеито за отказ одборникот може да 
поднесе приговор до соборот на производителите. 

Глава петта 

ОРГАНИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОКОЛИЈА 

1) Претседател на народниот одбор 

Член 128 
Народниот одбор на околија избира од редот на 

своите одборници — претседател кој го претставува 
народниот одбор и ја застапува околната како правно 
лице пред државните органи и во правните односи со 
физичките и правните лица. 

Претседателот во поедини случаи може да овласти 
друго лице да ја застапува! околната. 

Член 129 
Претседателот на народниот одбор на околија го 

избира и разрешува народниот одбор во заедничка 
седница на околискиот собор и соборот на произво-
дителите. 

Едно лице може да биде избрано за претседател 
на народниот одбор најмногу во два мандатни периоди 
едноподруго. 

Претседателот на народниот одбор не може да 
биде во исто време претседател или член на совет 
или одборничка комисија на народниот одбор. 

Член 130 
Претседателот на наводниот одбор се грижи за 

правилно извршување на заклучоците на народниот 
одбор и повисоките државни органи, ја ускладува ра-
ботата! на сите органи на народниот одбор и води 

општ надзор над администрацијата и работата на служ-
бениците на народниот одбор. 

Претседателот особено ги врши следните работи: 
1) се грижи за подготвувањето на (седниците на 

околискиот собор и соборот на производителите и за-
едничките седници на два1та собери; составува пред-
лози за дневниот ред на седниците; ги свикува сед-
ниците и претседава на заедничките седници на со-
борите; 

2) му поднесува извештај на народниот одбор за( 
работата на народниот одбор во целина, како и за 
работава на администрацијата на народниот одбор; 

3) ја ускладува работата на советите на народ-
ниот одбор, бара да се свикаат седници на советите 
во итни и важни случаи а по потреба и сам свикува 
седници за решавање на итни прашања; одредува за-
меници на претседателите На советите кога се отсутни 
или спречени да ја вршат својата должност; 

4) се грижи за; подготвување на предлогот на 
општествениот план и завршниот биланс на опште-
ствениот план, буџетот и завршната сметка) на народ-
ниот одбор; се грижи за подготвувањето на- одлуките 
и другите акти што му се поднесуваат на народниот 
одбор од страна на советите и другите органи на на-
родниот одбор, кико и за нивното навремено доставу-
вање на надлежните постојани одборнички комисии на 
народниот одбор; 

5) (се грижи за објавувањето на општите прописи 
на народниот одбор и неговите органи, кога! објаву-
вањето е пропишано; 

6) врши општ надзор над работата) на администра-
цијава и сите службеници на народниот одбор; доне-
сува решенија за службените односи на службениците 
во администрацијата на основа овластенијата што му 
се дадени со закон и статутот на народниот одбор; 
одредува заменик на секретарот на народниот одбор 
и на началниците на секретаријатите на, советите кога 
се отсутни или привремено спречени да ја вршат дол-
жноста; предлага да се отвори дисциплинска постапка 
и изрекнува казна) за дисциплински неуредности на се-
кретарот на народниот одбор и началниците на секре-
таријатите на советите; 

7) ги врши сите други работи што му се дадени 
во делокруг со закон или други прописи од повисо-
ките државни органи како и со статутот и заклучо-
ците на народниот одбор. 

Во случај на отсутност или спреченост на прет-
седателот го заменува потпретседателот, а во народ-
ните одбори што нема|зЈг потпретседател го заменува 
одборник што ќе го одреди народниот одбор. 

Член 131 
Претседателот на) народниот одбор останува на 

должност и по истекот на мандатарот период на прет-
ставничкото тело во кое е избран и ги врши работите 
од својот делокруг до избор на нов претседател. 

Член, 132 
Народниот одбор на! околија може да има еден 

потпретс едате л. 
Правата и должностите на потпретседателот се од-

редуваат со статутот на народниот одбор. 

Член 133 
Претседателот на) народниот одбор на околија има 

постојана парична награда за својата работа во на-
родниот одбор. 

Постојана! награда за својата работа може да> има 
и потпретседателот на народниот одбор. 
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2) Совети на народниот одбор 

Член 134 
Во составот на народниот одбор на околија се 

образуваат совети за поедини сродни области на кои 
им се доверува вршење на управни работи од нивниот 
делокруг, а особено: 

1) извршување на одлуките, наредбите, напат-
н а т а и решенијата! на народниот одбор, како и за-
коните и другите прописи од повисоките државни 
органи; 

2) донесување наредби, ш|пат1ствЈа и решенија 
со кои се одредуваат конкретни мерки, ако на тоа се 
овластени со закон или други прописи од повисоките 
државни органи, односно со од тука од својот народен 
одбор; 

3) раеправување нај сите основни прашања од 
својот делокруг, одредување смерници за работата на 
администрацијата! н а народниот одбор во соодветната 
гранка на управата и за работата на1 пониските на-
родни одбори од подрачјето на околната' во работата 
од општо ^значење како и контролирање извршувањето 
на своите решенија и заклучоци; 

4) подготвување предлози за одлуки и други оп-
шти прописи што ги донесува народниот одбор; 

5) донесување решенија во управната постапка 
за случаите каде тоа е одредено со посебни прописи. 

Советот може да решава и по прашања што со 
прописите од повисоките државни органи или народ-
ниот одбор се ставени во делокруг на претседателот 
и началникот на секретаријатот на советот. 

Советите работаат според смерниците и напатстви-
јата на народниот одбор. 

Заклучоците на советот се задолжителни за се-
кретаријатот на советот. 

Член 135 
Советот му дава! смерници и напатства н& на^ 

чалникот на секретаријатот на советот односно на се-
кретарот на народниот одбор за работата н а секрета-
ријатот како и за решенијата во управната постапка!. 

Член 136 
Советот може да одреди началникот на секретари-

јатот'на советот при донесување на поедини решенија 
претходно да му реферира на советот и да. бара од 
него напатства, како и на првата наредна седница 
да го извести) советот за, донесените решенија по одре-
дени работи. 

Секој член на советот има право да бара од на-
чалникот на секретаријатот да реферирз на седниците 
за секој предмет што се наоѓа на решавање во секре-
таријатот или но којшто е донесено решение. 

Член 137 
Ако советот установи дека началникот на секре-

таријатот ца) советот односно секретарот на народниот 
одбор не постапува по1 смерниците и напатствијата 
што му ги дал советот или ако советот установи не-
правилноста во неговата работа! веднаш ќе го извести 
претседателот на народниот одбор. Претседателот на 
народниот одбор по предлог на претседателот на сове-
тот, може додека народни от . одбор не донесе решение, 
времено да го оддалечи началникот од должност. 

Член 138 
Народниот одбор на околија има следни совети: 
1) ;совет за стопанство, — во чиј делокруг спа-

ѓаат работите: составувале предлогот $а општествениов 

план и буџетот на околната и работата на финан-
сиите, земјоделство, шумарство, лов, риболов, инду-
стрија, занаетчиство, трговија, угостителство и туризам; 

2) совет за комунални работи, — во чиј делокруг 
спаѓаат работите: локален сообраќај, градежништво, 
урбанизам, водостопанство, станбени прашања и други 
комунални дејности; 

3) (совет за просвета и култура, — во чиј делокруг 
спаѓаат работите: школство, фискултура, предвојпичка 
обука, народно просветување и други слични дејности; 

4) совет за народно здравје и социјални грижи, 
— во чиј делокруг спаѓаат работите: народно здравје, 
социјални грижи, социјално осигурување, претшколско 
воспитување, работни односи! и посредување за работа; 

5) совет за/ внатрешни работи, — во чија делат-
ност спаѓаат работите од областа заштитата на јав-
ниот поредок, ред и мир и сигурност на »сообраќајот, 
сузбивање на' криминалитетот, граѓанска состојба, про-
тивпожарна служба, противавиопека заштита. 

Кои совети ќе ги има народниот одбор се одредува 
со статутот на народниот одбор. 

Член 139 
Президиумот на Најродното собрание може да до-

несува) прописи за соединување, разделување и уки-
нување на советите одредени со претходниот член, како 
и прописи за оснивање на нови совети за сите или 
поедини народни одбори на околија,. 

Член 140 
Советот е колегиј ално тело што го сочинуваат 

претседател и 4 до 8 члена освен советот за стопан-
ство кој може да има 12 члена). 

Претседателот и членовите на советот ги избира 
народниот одбор и тоа претседателот од редот н а од-
борници^ а членовите од редот на одборниците, прет-
ставниците на стопанските и општествените органи-
зации и граѓаните што со своите лични и стручни спо-
собности можат да! допринесат за остварувањето на за1-
дачите на советот. За член на советот може да биде 
избран само граѓанин што има услови да биде изби-
ран за одборник на народниот одбор. , 

Претседателот и членовите на советот се избираат 
за време од една година. 

Никој не може да биде член во повеќе од два 
совети. 

Членовите на советот имали* еднакви права и 
должности. 

Советот има секретар, кој е службеник на народ-
ниот одбор (член 153). 

Бројот на членовите на секој совет се одредува 
со статутот на народниот одбор. 

Член 141 
Советите му одговараат за својата работа на око-

лискиот собор и соборот на производителите. Сове-
тите поднесуваат извештај за своето работење како и 
предлози за решавање на работите за кои не се овла-
стени сами да ги решаваат. 

Народниот одбор може да ги разреши од долж-
носта сите или поедини членови на советот пред исте-
кот на рокот за кој се избрани. 

Член 142 
Советите работат и одлучуваат на седници. 
Седниците ги -свикува претседателот на советот, 

по потреба односно на основа заклучокот на советот, 
а должен е да! свика седница ло барање на претседа-
телот ш народниот одбор и т кора тоа побада една1 
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третина од членовите на советот. Во итни случаи сед-
ница на советот може да свика и претседателот на на-
родниот одбор. 

Позивот на седницата треба да го содржи и пред-
логот на дневниот ред. 

Советот може полноважно да одлучува ако на 
седницата е присутно мнозинство членови на советот. 

Во случај на гласање е прифатен! заклучокот за 
кого гласало мнозинство од присутните членови на 
советот. 

Член 143 
На седниците од советот им претседава претседа-

телот' на советот 
На секоја! седница* претседателот на советот под-

несува извештај за текуштите работи на советот и за 
извршувањето нај заклучоците од последните седни-
ци, а за извештај по поедини работи од дневниот ред 
може да го овласти секретарот или некој друг служ-
беник нзг секретаријатот на советот 

Член 144 
За седниците на советите се води записник. За-

писникот на седниците го води секретарот на советот, 
а го потпишуваат претседателот и секретарот. 

Член 145 
За поедини работи од својот делокруг советот на 

народниот одбор може да оснива одбори. 
Во одборите се избираат 3 до 5 члена. Членови-

те на одборот се избираат помеѓу членовите на сове-
тот и од редот на) граѓаните. Со одборот раководи 
член на советот кого ќе го одреди советот. 

Одборот проучува прашања од својот делокруг 
и му дава на советот предлози за нивното решавање, 
а не може да врши никакви самостојни управни функ-
ции ни да донесува; решенија. 

Член 146 
Претседателот, членовите, на советот и членовите 

на одборот имаат право на накнада на трошковите што 
ги направиле во врска со. работата! на советот, како 
и право на накнада! на стварно изгубената1 заработка 
поради учеството во работата на советот односно од-
борот. 

Членовите на советите и членовите на нивните од-
бори што не се одборници одговараат за штетата што 
ќе ја направат во својата! службена работа како и од-
борници'^ на народниот одбор. 

Член 147 
Претседателот и членовите на советот на народни-

от одбор остануваат на должност до изборот на но-
виот совет. 

Член 148 
За проучување на поедини прашања или за из-

вршување на одредени задачи од својот делокруг со-
ветот на народниот одбор може да образува свои по-
себни комисии. 

Членовите на посебните комисии можат да бидат 
одборници и други граѓани. 

Задачите, составот и начинот на работа на овие 
комисии се одредуваат со решението за нивното обра-
зување. 

Член 149 
Поблиски прописи за бројот на чденовите, за ор-

ганизацијата-, делокругот и работењето на советите 
II одборите се донесуваат со статутот на народниот 
одбор, 

3) Посебни комисии и други органи на1 народниот одбор 

Член 150 
За извршување на поедини работи одредени со 

прописи на повисоките државни органи народниот од-
бор на околија може да образува! посебни комисии 
иди други органи чии задачи, организација и начин на 
работа се одредуваат со тие прописи. 

Глава шеста 

АДМИНИСТРАЦИЈА И СЛУЖБЕНИЦИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОКОЛИЈА 

1) Администрација 

Член 151 
За подготвување и извршување на работите ол 

својата надлежност народниот одбор на околија) има 
администрација во која се запослени управни и стру-
чни, извршни и канцелариски службеници. 

Со администрацијата да; народниот одбор раково-
ди секретарот на народниот одбор под надзор на прет-
седателот на народниот одбор. 

Член 152 
Администрацијата на народниот одбор на околи-

ја е единствена целина и се состои од секретаријат 
на народниот одбор и секретаријата на советите. 

Секретаријатот на! народниот одбор ги врши за-
едничките и општите работи на народниот одбор што 
не спаѓаат во делокруг на некој совет. 

Секретаријатите на советите се образуваат за ра-
ботите од делокругот на( еден или повеќе совети. 

Секретаријатите на советите можат да се делат 
на сектори а секторите на отисци, реферати и управи. 

Во народните одбори на помалите околии за ра-
ботите од делокругот на еден или повеќе совети место 
секретаријата можат да се образуваат самостојни от-
сечи во составот на секретаријатот на народниот 
одбор. 

Организацијата на администрацијата се утврдува 
со статутот на! народниот одбор согласно со прописите 
на повисоките државни органи. 

Член 153 
Со работата на секретаријатот на народниот од-

бор непосредно раководи секретарот на народниот 
одбор. 

Со работена на секретаријатот на советот непо-
средно раководи началник што како таков е и се-
кретар на советот. 

Шефот на самостоен отсек може да биде и секре-
тар на советот. 

Член 154 
За полесно и поповолно користење службиве на 

народниот одбор и за побрзо и за! поуспешно вршење 
на административните работа, народниот одбор на око-
лија може по статутот да одреди некои управни рабо-
ти како: заверување исправи, примале изјави и заве-
рувања потписи, издавање разни уверења, примање 
молби и жалби, доставување позиви и решенија, соби-
рање разни податоци и други слични работи, за од-
редено подрачје на околната да се вршат во адми-
нистративни испостави на народниот одбор. 

Административни испостави можат да се образу-
ваат само за подрачја оддалечени и) лошо сообраќајно 
сврзани со седиштето на народниот одбор на/ око-
лната, 
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Со работата на испоставата раководи секретар 
на) испоставата! кого го назначува и разрешува народ-
ниот одбор. Секретарот иа испостава не може да до-
несува наредби, налапува и решенија. 

Со статутот на народниот одбор се одредува, за 
кој дел од подрачјето на1 околната се образува испо-
става, седиштето на испоставата, работите што испо-
ставата ќе ги врши, како и се' друго што е во врска 
со работата н а испоставата. 

Член 155 
За работите од делокругот на секретаријатот на 

советот за внатрешни работи можат да се образуваат 
испостави на тој секретаријат. Испоставите ги обра-
зува надлежниот републикански орган за внатрешни 
работи по предлог на советот на! народниот одбор за 
внатрешни работи. 

Со работата на испоставата! непосредно раково-
ди шеф на испоставата. 

Во надлежност н|а! испоставата спаѓаат вршење на 
работи од делокругот на секретаријатот на советот 
за внатрешни работи што ќе се одредат со решението 
за оснивање на .испоставата. 

Шефот на испоставата работите од својот дело-
круг ги врши под раководство и надзор на начални-
кот на секретаријатот на советот за внатрешни работи. 

2) Секретар на народниот одбор 

Член 156 
Секретарот т \ народниот одбор го назначува и 

разрешува народниот одбор на околната на заедни-
чка седница на околискиот собор и соборот на про-
изводителите. 

За секретар на народниот одбор може да. биде на-
значено лице со виша стручна спрема, положен етру-
чен испит и најмалку пет години стручна пракса. 

Член 157 
Секретарот на народниот одбор ги врши особено 

следните работи: 
1) се грижи за» правилноста и законитоста во ра-

ботењето на администрацијата и ја ускладува рабо-
тата на началниците на секретаријатите т советите; 

2) врши распоред на службениците на народниот 
одбор по поедини организациони единици; 

3) врши персонални работи за службениците на 
народниот одбор и му поднесува предлози на претсе 
дателот на народниот одб*ор за донесување решенија 
за службеничките односи; 

4) донесува решенија за казни за! дисциплински 
неуредност на службениците на народниот одбор, со 
исклучок за началниците на секретаријатите на со-
ветите; 

5') издава уверења и потврди од делокругот на' 
секретаријатот на народниот одбор и донесува реше-
нија во управната постапка; 

6) му помага на претседателот во подготвување-
то седниците на народниот одбор ш во ускладување™ 
работите на советите и другите органи на народниот 
одбор! 

Секретарот на народниот одбор има право да. при-
суствува на седниците ш околискиот собор и собо-
рот на производителите и ги . води записниците на сед-
ниците на околискиот собор. Има право да прису-
ствува и на седниците на! советите и одборничките ко-
мисии и да учествува во нивната работа, ама без пра-

' ш оа 

Член 158 
За својата рзјбота и за правилно го работење на 

администрацијата на народниот одбор секретарот од-
говара пред претседателот на народниот одбор. 

Секретарот на наводниот одбор работи според 
смерници^ и напаТствата на народниот одбор и 
претседателот на народниот одбор. 

Член 159 
Секретарот на народниот одбор е должен да му 

укаже на претседателот на народниот одбор на секој 
незаконит акт ца народниот одбор или неговите совети. 

Член 160 
Во случај спреченост на секретарот на народниот 

одбор претседателот на народниот одбор му одредува 
заменик од редот на службениците на) народниот од-
бор. 

5) Службеници на народниот одбор 

Член 161 
За вршење на: управни, стручни и канцелариски 

работи народниот одбор на околија покрај секрета-
рот на народниот одбор има) и други службеници. 

Бројот на службеничките работни места на народ-
ниот одбор и стручната спрема! потребна за секое ра-
ботно место го утврдува народниот одбор во соглас-
ност на најнежниот републикански орган. 

Член 162 
Работните места на народниот одбор можат да 

се пополнуваат само со службеници што' имаат про-
пишана стручна спрема. 

Службениците можат да| се распоредуваат на ра-
ботни места само според нивната стручна спрема. 

Член 163 
Службениците со звања по прописите за звањата 

на државните службеници, како и службениците на ра-
ботни места за кои е потребна виша или средна стру-
чна спрема ги назначува и разрешува народниот од-
бор на! заедничка седница на околискиот1 собор и со-
борот на производителите по претходна согласност на 
надлежниот републикански орган, доколку со закон и 
прописи донесени на основа закон не е инаку одре-
дено. 

Началникот, шефот на отсек и шефот на испо-
става! како и стручните службеници на секретарија-
тот на советот за внатрешни работи ги назначува и 
разрешува! од должност републиканскиот орган на 
внатрешните, работа во согласност со народниот одбор. 

Другите службеници! ги назначува и разрешува, 
претседателот на народниот одб'ор. 

Член 164 
За правилно распоредување на кадровик, над-

лежниот републикански орган може да ги преместува 
службениците на народниот одбор на околија од став 
први на претходниот член во друг народен одбор на; 
околија и град со претходна согласност на народните 
одбори. 

Надлежниот републикански орган може да ги пре-
местува службениците на. народниот одбор од став 
први на претходниот член во републиконскиот орган 
и обратно со претходна согласност на народниот 
одбор. 

Народниот одбор на околијата може да ги пре-
местува службениците од народниот одбор на општина 
во друг народен! одбор на општина од своето подра-
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чје или во народниот одбор на околната со претходна 
согласност на народните одбори на општините. 

Ако не се постигне согласност за1 преместувањето 
на службениците од став 1 и 2 на овој член решава 
Президиумот на Народното собрание а за преместу-
вањето на службениците од став 3 надлежниот репу-
бликански орган. 

Член 165 
Началникот на секретаријатот1 на советот мора 

да има потполна средна стручна спрема, положен стру-
чен испит и најмалку три години стручна пракса. 

Член 166 
Началникот на секретаријатот на советот прису-

ствува! на седниците на советот и учествува во рас-
правувањето, ама без право на решавање. 

Началникот на секретаријатот на советот ги из-
вршува заклучоците на советот и води записник на 
седниците на советот. 

Член 167 
За правилното извршување на решенијата на со-

ветот началникот на секретаријатот одговара пред 
претседателот на,советот, а за! правилноста на органи-
зацијата и уредното вршење работите на советот од-
говара пред секретарот на народниот одбор. Начални-
кот на секретаријатот на советот не може да биде член 
на советот во којшто работи. 

Член 168 
Ако началникот н а секретаријатот на советот е 

отсутен или спречен да, ја врши својата должност го 
заменува службеник на народниот одбор што ќе го од-
реди претседателот на* народниот одбор. Началникот на 
'секретаријатот на советот за внатрешни работи сам си 
одредува; заменик од службениците н,а секретаријатот. 

.Член! 169 
Началникот на секретаријатот на советот како и 

сите други службеници на работа во секретаријатот 
на советот се должни во својата работа да, постапу-
ваат по смерницигге и напатната што им ги дал со-
ветот. * ' . 1 

Началникот е должен по напаствата на сове-
тот да поднесува извештај за работата на секретарија-
тот на советот. 

Член 170 
По жалбите против решенијата за дисциплинските 

неуредност!! на службениците што ги донесува претсе-
дателот или секретарот На народниот одбор решава 
околискиот собор на народниот одбор. 

Член 171 
Доколку со овој Закон не е инаку одредено, нп 

службениците на народниот1 одбор на околија!^ ќе се 
прилагаат прописите што ги регулираат односите на 
државните службеници. 

Глава седма 

КОНТРОЛА И НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВО НА ГРАЃА-
НИТЕ ВО РАБОТАТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР 

НА ОКОЛИЈА 

1) Собори на избирачите 

: Член 172 
Народниот одбор на! околија е должен на седни-

ците на околискиот собор и соборот на производите-
лите да расправува за предлозите на соборите на из-
бирачите по прашањата од надлежноста ш) народниот" 

одбор и за заклучоците по овие предлози да го изве-
стува соборот на избирачите ца идниот состанок. 

Одборници^ на народниот одбор се должни да! 
присуствуваат на соборите на избираните во избор-
ните единици! во којшто се избрани и најмалку еднаш 
на година да поднесуваат извештај за/ својата работа и 
за работата, н!а народниот одбор. 

2) Референдум 

Член 173 
Народниот одбор на околија може да распишува1 

локални референдум за потврда на поедини важн|и од-
луки и мерки од општо значење за животот и разви-
токот на околната или за претходно изјаснување на 
избирачите по нив, а особено за изјаснување околу 
установувањето на нови давачки или обврски за гра-
дење. 

Референдумот го распишува! околискиот собор, а 
ако се работи за прашања од надлежноста на соборот 
на производителите референдумот го распишуваат оба-
та собори на заедничка седница. 

Народниот одбор референдумот го распишува по 
(своја иницијатива или по барање на една десетина из-
бирачи од околната. 

Референдумот1 се распишува! со претходна соглас-
ност на Президиумот на Народното собрание. 

Член 174 
На референдумот по поставеното прашање изби-

рачите ;се изјаснуваат непосредно, со тајно гласање. 
Гл!з|сањето се врши со гласачки ливчиња што мораат 
да1 го содржат прашањето за коешто се гласа. Пра-
шањето се формулира така што избирачите по него 
да можат да одговараат с о 5,за" или „против". 

Член 175 
Прашањето за кое се решава со референдум го 

формулира народниот одбор односно предлагачите на 
референдумот. 

По поставеното прашање избирачите решаваат во 
целина, така што предлогот во целина се прифаќа или 
во целина се отфрла. 

Член 176 
Денот на одржувањето на референдумот го одре-

дува народниот одбор. 
Решението за распишување на референдум се 

објавува на начин пропишан за објавување одлуките 
на народниот одбор. 

Од денот на објавувањето на огласот за распи-
шување на референдумот до денот на гласањето- не 
см ес да .мине помалку од 10 нЈи повеќе од 30 дена. 

Член 177 
На референдумот" се гласа со „ з а ' или „против4' 

предлогот. 
Предлогот изнесен зш изјаснувале се смета за 

прифатен ако за него гласале повеќе од половината из-
бирачи што излегле на) гласањето. 

Предлогот што со гласање е отфрлен не може да 
се рта ви на Ново гласање пред да измине една ге дина, 
ниту народниот одбор може пред истекот на овој рок 
да! донесе заклучок противен со резултатот на гласа-
њето. 

Член 178 
Со спроведувањето на референдумот раководи ко-

мисија ед три члена што од својата средина ја одреду-
ва претставничкото тело што го распишал референ-
думот. 
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Комисијава за спроведување референдумот го 
подготвува гласањето, го утврдува резултатот на гла-
сањето и го објавува на начинот пропишан за објаву-
вање одлуките на наводниот одбор и му поднесува из-
вештај на народниот одбор за резултатите на гласа-
њето«. 

Член 179 
За! правото на глас, начинот и утврдувањето на 

резултатите од гласањето како и правото на жалба за 
неправилности при спроведувањето на референдумот 
сходнЈо ќе се прилагаат прописите за избор одборници 
на околискиот »собор. 

Глава осма 

НАЗИВ И ПЕЧАТ НА НАРОДНИОТ ОДБОР 
НА ОКОЛИЈА 

Член 180 
Народниот одбор на околија има свој службен 

назив кој гласи: „Народен одбор на околија" 
(н|азив на околната и седиштето на народниот одбор). 

Ако населението од околија^ му припаѓа во зна-
тен бро'] на национално малцинство, службени назив ќе 
г л а д и на јазикот на малцинството. 

Член 181 
Народниот одбор на околија има свој печат кој 

го содржи службениот назив на народниот одбор, име-
то и грбот на Народна Република Македонија. 

Член 182 
На зградава во која! народниот одбор има свои 

службени простории мора да има натпис кој го содр-
жи службениот назив на народниот одбор, името и 
грбот на Народна) Република Македонија. 

Г л а в а деветта 

УПРАВНА ПОСТАПКА 

Член 183 
Додека не се донесе закон за општа управна по-

стапка во управните работи ќе се постапува по про-
писите од овој за|кон. 

Член 184 
Во сите случаи кога народниот одбор во управна-

та постапка решава за права и обврски на поедини 
граѓани или правни липај, или за прилагање на стопан-
1ско-управни или надзорни мерки спрема стопански ор-
ганизации како и кога по правото на надзор решава 
по предмети! што се однесу вајат на установи и опште-
ствени организации, се донесува решение кое му се 

.доставува на странкава. 

Член 185 
За постапка во управните работи по правило 

стварно се надлежни во прва степен народните одбори 
на околиите, градовите и градските општини во по-
себни праѕва. 

Народниот одбор на општина стварно е надлежен 
во прва степен за работи што тој ги регулисал со УСВОИ 

прописи како работи од непосреден интерес за стопан-
скиот, комуналниот, културниот и социјалниот разви-
ток на општината. 

Во1 управните работи што спаѓаат во надлежноста 
на народниот одбор на околија а чие вршење е прене-
сено во надлежност на народниот одбор на општина!, 
постапка во прва степен води народниот одбор на оп-
штината. 

Во управните работи што спаѓаат во надлежност 
на! народниот одбор на град а чие вршење е пренесено 
во надлежност на народниот одбор на општина во со-
став на град, постапка во прва степен води народниот 
одбор на општината во состав на градот. 

Во управните работи за кои со закон или уредба 
се одредени, други органи за, стварно надлежни во прва 
степен, надлежни се тие органи. 

Член 186 
Кај народните одбори на околите и градските оп-

штини со посебни права што имаат секретаријата на 
совети постапка води и решенија донесува началникот 
на секретаријатот. За работи што не спаѓаат во дело-
кругот на секретаријатите на советите, кгко и во на-
родните одбори што немаат секретаријат на совети, 
постапка води и решенија донесува секретарот на на-
родниот одбор. 

Одредбите од претходниот став се прилагаат ако 
со закон), други општи прописи на повисоките државни 
органи, статутот или одлука на народниот одбор воде-
њето на постапка! и донесувањето н,а решенија не е 
ставено во надлежноста на совет на народниот одбор. 

Народниот одбор може да овласти одреден служ-
беник да води постапка. Ако во овластувањето не е 
•содржано никакво ограничување, службеникот е овлас-
тен да ги врши сите радњи во п о с т а п к а т а освен да до-
несува • решенија. 

Член 187 
Во управната постапка што и' претходи на реше-

ние, мораат да бидат утврдени чинениците што се од 
влијание за решавање на предметот, а странките мо-
раат да бидат сослушани. Само во случај кога уредно 
повиканата странка не се одзове на позивот, постап-
ката може да се спроведе и во нејзино отсуство. 

Член 188 
Решението донесено во управната постапка по пра-

вило, мора да биде образложено. 
Секој орган е должен по барањето на странката 

да донесе решение без одлагање кога е тоа можно-, а 
кога тоа не е можно решението се донесува во рокот 
што е одреден со посебните прописи, но најдалеку за 
60'дена! од примањето- на барањето. 

Член 189 
Против решението донесено во прва степен може 

да (се изјави жалба на непосредно повисокиот орган. 
Жалбата не е допуштена само во случај кога така 

е пропишано со заЖон или друг пропис донесен на ос-
нова законско овластување. 

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена од де-
нот к о г а решението е примете; освен ако со закон или 
уредба не е инаку пропишано. 

Жалба!т'му се предава на органот што го донел ре-
шението против кого жалбата е изјавена или му се 
и с п р а ќ а со пошта препорачано. 

Повисокиот орган што е надлежен за решавање 
по жалбата, е должен да донесе решение најдалеку за 
60 дена од денот кога жалбата е примена кај првосте-
пениот орган. 

Член 190 
Решението може да се извршува само ако стана-

ло правосилно и извршно, доколку со закон или уред-
ба! не е инаку пропишано. 

Додека тече рокот за жалба, а кога е изјавена 
жалба додека не се донесе второстепено решение, не 
може да (се извршува првостепеното решение, освен 
ако со закон или уредба не е инаку пропишано. 
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Член 191 
По правото на надзор повисокиот орган на упра-

вата ќе го поништи решението* на понискиот орган, на 
управата! донесено во управната постапка кога нема 
место на жалба: ако решението е донесено од орган 
што стварно не е надлежен за решавање по предметот, 
или ако ЈСО извршувањето на решението ќе се предиз-
вика! некакво кривично дело. 

За заштита на јавниот интерес повисокиот орган 
на управата ќе го укине или измени решението со чие 
извршување би настапила тешка опасност по животот 
и здравјето на луѓето! или јавниот мир и поредок. 

Решението со кое на странката и' е признато не-
какво право може да се поништи, укине или измени на 
штета н!а странката по одредбите од претходните ста-
вови само по сослушале на странката, освен во слу-
чај кога решението е донесено од страна на стварно 
ненадлежен орган. 

Со поништувањето на решението се поништуваат 
и правните последици што поништеното решение ги 
произвикало. Со укинувањето на решението не се по-
ништуваат и правните последици што решението- веќе 
ги произвикало ами се спречава натамошно произви-
кување на правни последици (со укинатото решение. 

Глава десетта 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 192 
Додека! народниот одбор не, донесе свој статут од-

луките и другите општи прописи што народниот од-
бор ги донесува по прашања за кои со овој Закон е 
предвидено да бидат уредени соЈ статутот му се подне-
суваат на потврда на Президиумот на Народното со-
брале . 

Член 193 
Во тек на три години од денот на влегувањето во 

силја на овој Закон за вршител должноста на секретар 
на народниот одбор на околија и за вршители долж-
носта на началници на секретаријатите на советите 
можат да се назначуваат и лица што не ги исполнуваат 
условите од член 165 односно член 165 од овој За-
кон но само со претходна согласност на надлежниот 
републикански орган. 

Член 194 
Овој Закон влегува во гила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

У. бр. 23 
Скопје, 3 јули 1952 година 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, 
Лазо Мојсов, е. р. 

бб 

Претседател, 
Страхил Гигов, е 

На основа чл. 74 т. 4 од Уставот на НРМ и чл. 2 
од Законот за Општествениот план на Народна Репу-
блика Македонија! за 1952 година, Президиумот на На-
родното собрание на НРМ издаш 

УКАЗ 
ЗА ИСПРАВКА НА ПООДДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА 
ПОГОН СКИТЕ ГРУПАЦИИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1952 ГОДИНА 

I. Со цел правилно да се применат основните 
пропорции на општествениот план во Законот за оп-
штествениот план на Народна Република Македонија 
за 1952 година, се намалува стопала на акумулаци-
јата и фондовите во следните погонски групации: 

Гранка 112 — Производство и 
преработка на јаглен 

— Рудници нај лигнит од 230 на 150 

Гранка 116 — Производство, 
оплеменување и преработка! 
н)а| метални руди 

— Сепарација на азбестно 
влакно од 200 на 50 

Гранка) 117 — Метална) инду-
стрија 

— Погони за изработка 
на камиони и мотори со 
внатрешно согорување од 500 да 100 

— Погони за изработка! на зе-
мјоделски алати од 200 на 100 

— Погони за печки, шпорети и 
метален намештај од 380 на 55 

Гранка 120 — Хемиска инду-
стрија 

— Фабрики за бои, лакови, 
емајрши и пигменти од 2571 на 890 

Гранка 513 — Езерски соо-
браќај од 155 на 50 

II. Претседателот на Стопанскиот совет ќе го из-
врши овој Указ. 

III. Овој Укш влегува во сила на 1 август 1952 
година. 

У. бр. 32 
Скопје, 22 јули 1952 година. 

Президиум на Народното собрание 
на Народна! Република Македонија 

Секретар, 
Лазо Мојсов, е. р. 

Потпретседател, 
Наџи Сулејман, е. р. 

СОДРЖИНА 
Рег. бр. Страна 
65. Закон за народните одбори на општините 161 

66. Зајкон за народните одбори на градовите и 
градските општини — 175 

67. Закон за народните одбори на околиите — 195 

68. Указ за исправка на пооделни елементи на! 
погонски^ групации во Законот за општестве-

ниот план на Народна Република Маке-
донија за 1952 година) 212 

Издава: (Новинско издавачко претпријатие „Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје, ул. „29 но-
ември44. Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната банка—Скопје 

бр. 801-901702. Печатница „Гоце Делчев" — Скопје. 


