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З А К О Н 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат целите на здру-

жувањето на земјоделците и се уредува здружу-
вањето и поврзувањето на земјоделците во систе-
мот на самоуправниот здружен труд и ошштестве-
но-економската положба на здружените земјоделци. 

Член 2 
Развојот и социјалистичката самоуправна пре-

образба на земјоделството и селото се остварува 
особено преку натамошниот забрзан и усогласен 
развој на материјалната основа на здружениот труд, 
во агрокомплексот, со засилена економска моќ, про-
дуктивност и ефикасност, масовно присуство и при-
мена на науката, научни и техничко-технолошки 
достигнувања и .ираку самоуправното доходовно 
поврзување врз потрајни основи на производните, 
преработувачките, прометните и другите организа-
ции , на здружениот труд, со здруженијата и дру-
гите облици на организираност на земјоделските 
производители со личен труд и средства на трудот 
на кои постои (право на сопственост. 

Член 3 
Усогласување на среднорочните и годишните 

планови се обезбедува преку развојот и работното 
ангажирање на сите капацитети на земјоделските 
производители со личен труд чи средства на кои 
постои право на сопственост, активноста на здру-
женијата на земјоделските производители и дру-
гите облици на нивна организираност, преку дол-
горочно договарање на производството и испорака 

на земјоделски и други производи за домашен и 
надворешен пазар, како и у к а ж у в а њ е на општа и 
стручна помош за унапредување на производство-
то и зголемување на продуктивноста и доходов-
носта на земјоделството и другите дејности на про-
изводителите со личен труд и средства. 

Член 4 
Здружените земјоделци и работници^ општест-

Еено-економскиот развој на својата организација и 
своите земјоделски стопанства ги утврдуваат со 
•среднорочните и годишните планови преку самоуп-
равни спогодби. Со тие спогодби и мерки за нив-
ното остварување обезбедуваат усогласен развој на 
материјалната основа на својата организација, како 
и социјална сигурност на земјоделците и работни-
ците здружени -во истата. 

Член 5 
За унацредувањб на земјоделското производ-

ство, како и на огаптествено-економското образова-
ние и оспособеност на земјоделците, здружените 
земјоделци можат во земјоделската задруга, однос-
но во основната задружна организација да органи-
зираат клубови на напредни земјоделци, секции на 
жени з а д р у г а р а , секции на млади задругари и 
други видови на активност. 

Начинот на организирање на активностите од 
став 1 на овој член поблиску се уредува со само-
управни општи акти на задругата, односно на ос-
новната задружна организација. 

Член 6 
Земјоделските задруги и основните задружни 

организации соработуваат со школите на развива-
њето и унапредувањето на ученичко™ задругар-
и в е . 

Член 7 
Земјоделец, во смисла на овој закон, е работен 

човек кој Лично во вид на занимање врши работи 
во земјоделството. 

Член 8 
Земјоделците можат својот труд , " земјиште, 

средства на трудот, односно други средства во соп-
ственост .на земјоделците да сти здружуваат во зем-
јоделски задруги и други облици на здружување 
на земјоделците, или да ги здружат со трудот на 
работниците и со општествените средства во орга-
низациите на здружениот труд во односи на пот-
ра јна меѓусебна поврзаност или потрајна деловна 

. соработка, заради 'унапредување на земјоделското 
производство, зголемување на продуктивноста на 
трудот и доходот, подобрување на условите на сво-
јот живот и работа, поврзување во системот на 
самоуправното здружување на трудот, организи-
рано вклучување во стоковната размена, создавање 
услови за обезбедување и унапредување на здрав-
ственото, пензиското 'и инвалидското осигурување 
и на другите облици на социјална сигурност и на 
нивните други интереси, како и заради заедничко 
остварување на самоуправната положба во соци-
јалистичките ошитествено-економски односи. 

< Член 9 
Земјоделците слободно одлучуваат за здружу-

вање во земјоделски задруги и во други облици на 
здружување на земјоделците за обемот, траењето и 
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разновидноста на здружувањето иа својот труд, 
земјиштето, средствата на трудот, односно другите 
средства, 'според спогодбено утврдените потреби за 
заедничкото земјоделско производство, за оствару-
вање на другите економски интереси и цели на 
нивното здружување. 

Член 10 
Здружувањето на трудот, земјиштето, средства-

та на трудот, односно другите средства во сопстве-
ност на земјоделците, меѓусебно и со трудот на ра-
ботниците во организациите на здружениот труд, се 
засновува на економската заинтересираност, рамно-
правност, взаемност, солидарност и заеднички ри-
зик. 

Член 11 
Здружениот земјоделец то задржува правото 

на сопственост на земјиштето, средствата на тру-
дот, односно другите средства кои ти здружил ако 
со самоуправна спогодба за здружување (или со по-
себен договор /поинаку не е определено. 

Член 12 
Земјоделецот има траво да се здружи во еден 

или повеќе облици на здружување на земјодел-
ците. 

Здружувањето во повеќе облици може да се 
врши само ако се работи за здружување во пог-
лед на различно (производство. 

Член 13 
Заради остварување на целите од член 3 на 

овој закон здружените земјоделци произведуваат 
земјоделски производи во различни видови на ме-
ѓусебна соработка и производите ти (реализираат 
во пари. 

Здружените земјоделци на организиран начин 
можагг да се снабдуваат со репродукциони и дру-
ги материјали, а ако тоа то бараат локалните пот-
реби и со потрошувачка стока. Здружените зем-
јоделци можат да организираат и шт едно -кр едит -
на служба. 

Здружените земјоделци можат да вршат и 
други стопански дејности, кои непосредно служат 
на дејноста од став 1 на овој член и на потре-
бите на .селото, како и да се занимаваат со сел-
ски туризам, домашни ракотворба преработка' на 
земјоделски производи и други дејности. 

Член 14 
Како здружен земјоделец во смисла на овој 

Закон се смета земјоделец кој доброволно го здру-
жува својот труд, земјиштето, средствата на тру-
дот, односно другите средства што ги има во соп-
ственост меѓусебно и со трудот работниците и 
со општествените средства во земјоделска задру-
га или друг облик на здружувања или со трудот 
на работниците и општествените средства во одно-
си на трајна соработка во организациите на здру-
жениот труд. 

Член 15 
Здружениот земјоделец има право на здрав-

ствено, пензиско и инвалидско осигурување,' како 
и работникот во организацијата на здружениот 
труд, ако со здружувањето на трудот и средствата 
и од други извори остварува личен дфход во ви-
сина најмалку /до загарантираниот личАн доход на 
работниците и за тоа плаќа соодветен придонес на 
име осигурување определен со закон. 

Член 16 
Здружените земјоделци во земјоделската зад-

руга самостојно и рамноправно управуваат со 
трудот и со работењето во задругата, ги уредуваат 
меѓусебните односи на трудот 'во стекнувањето и 
распределувањето, на доходот и чистиот доход и 
другите меѓусебни односи во задругата во. соглас-
ност со одредбите на овој закон. 

Ако определени работи во земјоделската зад-
руга вршат работници, во остварувањето на свои-

те права и обврски во задругата тие се рамноправ-
ни со здружените земјоделци 'во согласност со за-
кон. 

Одредбите од став 1 и 2 ца овој член сооб-
разно се применуваат на управувањето и уредува-
њето на односите на кооперантите и работниците 
во основната организација на кооперантите. 

Член 17 
Средствата на фондовите и другите општест-

вени средства создадени во сите видови на здру-
жување на земјоделците можат да се користат 
само на начин со кој се обезбедува нивната несма-
л е н вредност и соодветниот пораст. Тие не можат 
да се користат* на начин со кој за здружените 
земјоделци би се создале нееднакви услови во нив-
ното користење. 

Член 18 
Земјоделците кои својот труд, земјиште, сред-

ства на трудот, односно други средства на кои 
имаат право на сопственост ,ги здружуваат непо-
средно или .преку земјоделска задруга или друг вид 
на здружување на земјоделците, во односи на по-
трајна соработка со организацијата на здруже-
ниот труд, склучуваат со работниците во таа ор-
ганизација самоуправна спогодба за здружување 
со која ги уредуваат меѓусебните права, обврски и 
одговорности. 

Во односите од став 1 на овој член здружени-
те земјоделци, рамноправно со работниците во ор-
ганизацијата на здружениот труд со која оства-
руваат потрајна соработка, управуваат со заеднич-
ките работи, заеднички одлучуваат за заеднички 
остварениот доход и учествуваат во тој доход спо-
ред придонесот што го дале за остварувањето на 
тој доход. 

Член 19 
Индивидуалните земјоделци што привремено и 

без заеднички ризик соработуваат со земјоделска 
задруга, односно со основна или друга организа-
ција на здружениот труд, своите права ги оства-
руваат во .согласност со самоуправната (Спогодба 
за здружување на земјоделците во земјоделска 
задруга и нејзиниот (статут, односно со самоуправ-
ната спогодба и статутот на таа основна или дру-
га организација на здружениот труд. 

Член 20 
Општествено-пблитичките заедници ги поттик-

нуваат со кредитната и даночната политика, како 
и со други економски мерки сите, облици на здру-
жување на земјоделците, особено оние кои при-
донесуваат за зголемување на земјоделското про-
изводство. 

Член 21 
На земјоделските задруги, основните задруж-

ни организации, основните организации на здру-
жениот труд во состав на земјоделските задруги, 
деловните организации на кооперантите и работ-
ните организации на кооперантите сообразно се 
применуваат одредбите од Законот за здружениот 
труд и другите прописи кои се однесуваат на ор-
ганизациите на здружениот труд доколку одделни 
прашања не се поинаку уредени со овој закон. 

II. ВИДОВИ НА ЗДРУЖУВАЊЕ НА 
, ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

1. — Земјоделска задруга 

а) Поим на земјоделска задруга 

Член 22 
Земјоделската задруга е самостојна, самоуправ-

на организација на здружените земјоделци, однос-
н о на здружените земјоделци и работници'кои се 
поврзани со заеднички интереси во остварувањето 
на целите на здружувањето, во работата, плани-
рањето на развојот и унапредувањето на земјодел-
ското производство и зголемување на доходот, уре-
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дувањето на меѓусебните односи, унапредувањето 
на условите за работа и развојот на самоуправу-
вањето и обезбедувањето на економска :и социјал-
на сигурност 'врз начелата на взаемност и соли-
дарност. 

Член 23 
Во земјоделската задруга може да се органи-

зира, под услови утврдени со овој закон, основна 
задружна организација и основна организација на 
здружениот труд во која го здружуваат трудот 
работниците што работат во земјоделската зад-
руга. 

Во основна задружна организација се здру-
жуваат земјоделците или земјоделците и работ-
ниците што работат во земјоделската задруга, ако 
овие работници не организирале основна органи-
зација. 

Ако земјоделската задруга во својот состав 
има две или повеќе основни задружни организации 
во начело има положба, право, обврски и одго-, 
Борности на работна организација. 

Во земјоделската задруга која во својот сос-
тав нема основни задружни организации, односно 
во основните задружни организации во нејзиниот 
состав, под условите утврдени со овој закон, може 
да се формираат работни единици. 

б) Основање на земјоделска задруга 

Член 24 
Земјоделска задруга можат да основаат земјо-

делци кои го здружуваат својот труд, земјиште, 
средства на трудот, односно други средства во нив-
на сопственост (во натамошниот текст: основачи 
на задругата). 

Земјоделска задруга може да основаат најмал-
ку 15 основачи. 

Член 25 
Земјоделска задруга може да се основа ако се 

обезбедени потребни средства за нејзино основање 
и за (Почеток на работа и ако се исполнети пропи-
шаните услови за вршење на нејзината дејност. 

Средствата од став 1 на овој член ги обезбе-
дуваат основачите на земјоделската задруга на на-
чин /кој обезбедува земјоделската задруга која се 
основа да може да располага со тие средства. * 

Организации на здружениот труд и општестве-
но-политички заедници, како и други самоуправни 
организации можат да учествуваат во обезбедува-
ње на средства за основање и почеток на работата 
на земјоделската задруга и со свои средства да ја 
помагаат 'нејзината работа, во согласност со на-
челата кои важат за здружување на средствата во 
организациите на здружениот труд. 

Член 26 
Основачите на земјоделската задруга, преку 

основачкиот одбор кој го избираат од своите ре-
дови, ги вршат сите подготвителни работи за осно-
вање на земјоделската задруга. 

Основачите на земјоделската задруга, пред неј-
зинотб основање, разгледуваат и усвојуваат ела-
борат за општествено-економската оправданост за 
основање на таква задруга. 

Елаборатот од став 2 на овој член содржи осо-
бено: 

— цели за основање на земјоделска задруга и 
за здружување на земјоделците; 

— износ на средства потребни за основање и 
почеток на работата; 

— податоци за дејностите што ќе ги врши зем-
јоделската задруга; 

— податоци за капацитетите за производство и 
пласман на производите и услугите; 

— податоци за потребниот број на стручни 
'кадри, локацијата на деловниот простор и за по-
широкото интеграционо поврзување и друго. 

Член 27 
Земјоделска задруга се основа со самоуправна 

спогодба за здружување на земјоделците во зем-
јоделска задруга. 

Самоуправната спогодба за здружување на 
земјоделците во земјоделска задруга ја склучуваат 
основачите на земјоделската задруга со потпишу-
вање. Задругата е основана со потпишување на 
самоуправната спогодба од најмалку 15 основачи. 

Член 28 
Самоуправната спогодба за здружување на 

земјоделците во земјоделска задруга особено со-
држи одредби за: имињата на основачите, фирма-
та и седиштето на задругата, дејностите со кои 
ќе се занимава задругата, износот на средствата 
што се обезбедуваат за основање и почеток на ра-
ботата на задругата, имиња на лица кои ќе вршат 
прицремни работи до конституирањето на задру-
гата, рокот во кој мора ,да се /изврши конституира-
њето на задругата, изборот односно именувањето, 
делокругот и одговорностите на органите на упра-
вувањето и работоводниот орган на задругата, 
претставувањето и застапувањето на задругата, 
економските односи помеѓу здружените земјоделци, 
основите и мерилата за распределување на чистиот 
доход на задругата, гаранцијата, постапката за до-
несување на статутот на задругата, условите за 
прием во задругата, истапувањето односно исклучу-
вањето од задругата, обезбедувањето на услови за 
остварување на задачите и активностите во обла-
ста на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита, располагањето со средства во случај 
на престанувањето на задругата, постапката за из-
менување и дополнување на самоуправната спо-
годба и за други прашања од заеднички интереси. 

в) Конституирање на земјоделската задруга 

Член 29 
Конституирање на земјоделска задруга, која 

во својот состав нема основни организации на 
здружениот труд, се врши со избор на собрание 
на задругата и именување вршител на должноста 
на работоводниот орган. 

Изборот на собранието од став 1 на овој член 
се врши доколку задругата има повеќе од 30 ос-
новачи, а до 30 основачи собранието го чинат сите 
основачи на задругата. 

Член 30 
Конституирање на земјоделска задруга која во 

својот состав има основни задружни организации 
и основни организации на здружениот труд се 
врши со: 

1. — склучување на самоуправна спогодба за 
здружување на основните организации во земјо-
делска задруга во која се уредуваат односите ме-
ѓу основните задружни организации и основните 
организации на здружениот труд во состав на зем-
јоделска задруга, како и односите на тие органи-
зации и работните заедници во земјоделската зад-
руга; 

2. — избор на делегати за собрание како орган 
на самоуправување на земјоделската задруга; 

3. — именување вршител на должноста на ра-
ботоводниот орган на земјоделската задруга. 

Член 31 
Со самоуправната спогодба за здружување на 

земјоделците во земјоделска задруга, во делот во 
кој се уредуваат односите меѓу основните задруж-
ни организации и основните организации на здру-
жениот труд во состав на земјоделската задруга, 
како и односите на тие организации со работната 
заедница во земјоделската задруга, се уредуваат 
особено следните прашања: заедничките работи и 
интереси кои се остваруваат во земјоделската зад-
руга; координирање на процесот на работата; до-
несување на плановите на земјоделската задруга; 
усогласување на плановите на основните задруж-
ни организации и основните организации на здру-
жениот труд во состав на земјоделската задруга; 
меѓусебните односи на основните задружни орга-
низации и основните организации на здружениот 
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труд во состав на земјоделската задруга, нивните 
права, обврски и одговорности во правниот про-
мет; видови и услови за остварување на одговор-
носта на земјоделската задруга и нејзините овлас-
тувања во правниот промет што таа го врши за 
основните задружни организации и основните ор-
ганизации на здружениот труд; здружување на 
средствата на основните задружни организации и 
основните организации на здружениот труд и нив-
ната намена; начинот на распоредувањето и иска-
жувањето на заедничкиот приход; состав, избор 
односно именување, отповикување и делокруг на 
органите на собранието на земјоделската задруга и 
нивните права и обврски и други одговорности; 
права, обврски и одговорности на работната заед-
ница во земјоделската'задруга; права и обврски на 
делегатите во собранието на земјоделската задру-
га и нивната одговорност опрема здружените зем-
јоделци и работници, односно собранието' на земјо-
делската задруга; известувања на здружените зем-
јоделци и работниците на земјоделската задруга, 
вршење на самоуправната контрола; решавање на 
споровите од внатрешните односи; вид на споро-
вите, состав и постапка на арбитражата или друг 
вид за решавање на споровите; обезбедување на 
услови за остварување на задачите и активностите 
во областа на општонародната одбрана и општест-
вената самозаштита; постапка за издвојување на 
одделни основни задружни организации и основни 
организации на здружениот труд од составот на 
земјоделската задруга и располагање со средствата 
на задругите во случај на престанок на земјодел-
ската задруга. 

Член 32 
Самоуправната спогодба од член 31 на овој за-

кон се смета донесена ако за неа, со референдум, 
се изјасни мнозинството на здружените земјоделци 
и мнозинството на работниците на земјоделската 
задруга во секоја основна задружна организација 
во состав на земјоделската задруга. 

Основната задружна организација, односно ос-
новната организација на здружениот труд во сос-
тав на земјоделската задруга, што не ќе ја усвои 
самоуправната спогодба за здружување на земјо-
делците во земјоделската задруга, има право да се 
издвои од составот на земјоделската задруга под 
услов и начин што се определени со Законот за 
здружениот труд. 

Член 33 
По склучувањето на самоуправната спогодба 

за здружување на земјоделците во земјоделската 
задруга, се донесува статутот на земјоделската 
задруга. 

Со статутот на земјоделската задруга поблиску 
се уредуваат односите во земјоделската задруга, 
меѓусебните права, обврски и одговорности на 
здружените земјоделци, остварување на самоуп-
равните права на здружените земјоделци и работ-
ници на земјоделската задруга, организираност на 
земјоделската задруга и други прашања во сог-
ласност со овој закон и со самоуправната спогод-
ба за здружување на земјоделците во земјодел-
ската задруга. 

Предлогот на статутот на земјоделската задру-
га го утврдува собранието на земјоделската зад-
руга. 

Статутот на земјоделската задруга се смета за 
донесен ако за него, со референдум, се изјасни 
мнозинството на здружените земјоделци. 

Член 34 
Статутот на земјоделската задруга, која во сво-

јот состав има основни задружни организации и 
основни организации на здружениот труд, се смета 
донесен ако за него, со референдум, се изјаснило 
мнозинството на здружените земјоделци и мнозин-
ството на работниците на земјоделската задруга во 
секоја основна задружна организација и секоја ос-
новна организација на здружениот труд во состав 
на земјоделската задруга. 

Статутот на земјоделската задруга не може да 
биде во спротивност со самоуправната спогодба за 
здружување на земјоделците во земјоделската зад-
руга. 

Член 36 
Промена во организацијата на земјоделската 

задруга може да се врши ако за тоа се создадени 
услови со измени во материјалната основа на тру-
дот, техничко-технолошките и природните услови 
за работа, производната ориентација, местото на 
вршење на дејноста, зголемување на бројот на 
здружените земјоделци, односно работници или од 
други причини. 

Земјоделската задруга може да се здружи со 
друга земјоделска задруга, да се придружи кон 
друга земјоделска задруга или да се подели на две 
или повеќе земјоделски задруги. 

Промената од став 1 и 2 на овој член се врши 
со самоуправна спогодба за која, на референ-
дум, се изјасниле мнозинството на здружените 
земјоделци и мнозинството на работниците во се-
која основна задружна организација, односно ос-
новна организација на здружениот труд во состав 
на задругата во која се вршат промените. 

2. Основна задружна организација 

Член 36 
Основна задружна организација е самоуправна 

организација на здружените земјоделци, односно 
здружени земјоделци и работници и претставува 
дел на земјоделската задруга која претставува де-
ловнонпроизводствена целина во која 'резултатот на 
здружениот труд може самостојно да се изрази 
како вредност во Земјоделската задруга и на паза-
рот и во која здружените земјоделци сами или 
заедно со работниците на земјоделската задруга 
можЕ^т да остваруваат свои општествено-економски 
и други самоуправни права и цели на здружува-
њето на земјоделците. 

Основната задружна организација во состав на 
земјоделската задруга, во начело има положба, 
права, обврски и одговорности на основна органи-
зација на здружениот труд. 

Одлука за организирање на основна задружна 
организација донесуваат здружените земјоделци, 
односно здружените земјоделци и работниците со 
референдум. 

Одлуката за организирање на основната зад-
ружна организација се доставува на сите основни 
задружни организации и основни организации на 
здружениот труд во состав на земјоделската зад-
руга, а ако во земјоделската задруга тие не ' се 
организирани во основни организации одлуката се 
доставува на другите здружени земјоделци, однос-
но работници во земјоделската задруга, во рок од 
8 дена од денот на нејзиното донесување. 

Член 37 
Здружените земјоделци и работници на основ-

ните задружни организации и основните организа-
ции на здружениот труд, односно земјоделската 
задруга на кои им е доставена одлуката од став 2 
на член 36 од овој закон можат, во рок од 30 дена 
од денот на врачувањето на одлуката, да поведат 
спор пред судот на здружениот труд за постоење 
на услови утврдени со овој закон за организирање 
на основната задружна организација. 

Член 38 
Одлуката за организирање на основната зад-

ружна организација станува полноважна по исте-
кот на рокот од 30 дена од денот на врачувањето 
на здружените земјоделци и работници во основ-
ните задружни организации и во основните орга-
низации на здружениот труд, односно во земјодел-
ската задруга, а ако е поведен спор со донесува-
ње на правосилната одлука на судот на здруже-
ниот труд. 
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Со денот кога одлуката за организирање на ос-
новната задружна организација станала правосил-
на здружените земјоделци, сами или заедно со ра-
ботниците на земјоделската задруга^ стекнуваат 
право да склучат самоуправна спогодба за здружу-
вање во основна задружна организација. 

По склучувањето на самоуправната спогодба 
од став 2 на овој член, здружените земјоделци, од-
носно здружените земјоделци и работници во ос-
новната задружна организација избираат 'задру-
жен совет освен во случајот кога по овој закон 
тој не се бира, донесуваат статут на основната 
задружна организација и пристапуваат кон склу-
чување на самоуправната спогодба за здружување 
на земјоделците во земјоделската задруга. 

Член 39 
По донесувањето на одлуката за организирање 

на основната задружна организација, здружените 
земјоделци, односно здружените земјоделци и ра-
ботници од делот на земјоделската задруга кој се 
организира како основна задружна организација со 
здружените земјоделци и работници од останатите 
основни задружни организации и основните орга-
низации на здружениот труд во состав на земјо-
делската задруга формираат комисија за изработ-
ка на предлог на самоуправна спогодба за распо-
редување на средствата, правата и обврските на 
новоорганизираната основна задружна организа-
ција. 

Комисијата од претходниот став се формира 
врз делегатска основа. ' -

Ако во рок од осум дена од денот на доне-
сувањето на одлуката за организирање на Основ-
на задружна организација не се формира комисија 
од став 1 на овој член или ако во комисијата не 
се постигне, согласност по предлогот на самоуправ-
ната спогодба за распоредување на средствата, пра-
вата и обврските, здружените земјоделци односно 
здружените земјоделци и работници во делот на 
земјоделската задруга кој се организира како ос-
новна задружна организација изработуваат пред-
лог на самоуправна спогодба, предлог за распоре-
дување' на средствата, правата и обврските и го 
доставуваат на1 основните задружни организации и 
основните организации на здружениот труд во 
состав 'на земјоделската задруга. 

Член 40 
Ако во рок од 60 дена од денот на полноваж-

носта на ' одлуката за организирање на основната 
задружна организација не се склучи самоуправна 
спогодба за распределба на средствата, правата и 
обврските, секоја основна задружна организација 
и основна организација на здружениот труд во 
составот на земјоделската задруга може во рок од 
30 дена да поведе спор пред судот на здруже-
ниот труд. 

Член 41 
Самоуправната спогодба за здружување во ос-

новна задружна организација содржи особено од-
редби за: називот и седиштето на основната зад-
ружна организација, условите за стекнување свој-
ство на здружец земјоделец во основната задруж-
на организација и основите по кои престанува тоа 
својство, одговорноста на земјоделците, управува-
ње со средствата на основната задружна органи-
зација, основите и мерилата за распоредување на 
чистиот доход на основната задружна организа-
ција, 'обезбедување на услови за остварување на 
задачите и активностите во областа на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита, по-
стапката за изменување и допвлЦување на само-
управната спогодба и другите прашања од заед-
нички интерес. 

Самоуправната спогодба за здружување во ос-
новната задружна организација која ја организи-
рале заедно здружените земјоделци и работниците 
содржи и основи за уредување на општествено-еко-
номските односи на здружените земјоделци и ра-
ботници и за, работните'односи на работниците во 
основната задружна организација. 

Член 42 
Самоуправната спогодба за здружување во ос-

новната задружна организација се смета дека е 
донесена ако за неа, со референдум, се изјасни 
мнозинството на здружените земјоделци и мнозин-
ството на работниците во таа оановна задружна 
организација. 

По донесувањето на, самоуправната спогодба од 
став 1 на овој член секој здружен земјоделец и 
работник во таа основна задружна организација 
слободно одлучува за прифаќањето на самоуправ-
ната спогодба со давање на посебна из јава во пис-
мена форма. 

На здружениот земјоделец му престанува свој-
ството на здружен земјоделец, д на работникот кој 
работи во земјоделска Задруга му престанува ра-
ботниот однос по аила на закон, ако одбие да ја 
прифати самоуправната спогодба. 

Член 43 > 
Статутот на. основната задружна организација 

содржи особено одредби: за називот, седиштето и 
дејностите на основната задружна организација, 
составот, изборот односно именувањето, отповику-
вањето односно разрешувањето и делокругот на 
работата на задружниот совет, неговиот извршен 
орган и работоводниот орган на основната задруж-
на организација, како и за нивната одговорност, 
прашањата по кои здружените земјоделци односно 
здружените земјоделци и работници лично се из-
јаснуваат и за начинот на личното 'изјаснување и 
одлучување, за начинот на изборот и отповикува-
њето на делегациите »и делегатите во основната 
задружна организација и за нивните права, долж-
ности и одговорности, за застапување и претста-
вување на основната задружна организација, за 
постапката за стекнување својство на здружен 
земјоделец и за престанок на тоа својство, за на-
чинот на уредувањето на економските односи по-
меѓу здружените земјоделци и основната задруж-
на организација за /користење и располагање со 
средства за производство и другите средства, за 
изработка и донесување на плановите, за оствару-
вање на самоуправната задружна контрола во ос-
новната задружна организација, за содржината, 
начинот и роковите за известување на здружените 
земјоделци односно здружените земјоделци и ра-
ботници, за општонародната одбрана и општестве-
на самозаштита, за деловната тајна, за содржината 
и чувањето на записникот на одлуките на здру-
жените земјоделци и работници и колонијалните 
органи, за начинот на донесување, изменување и 
дополнување на статутот и донесувањето на дру-
гите самоуправни општи акти на основната зад-
ружна организација. 

Статутот на основната задружна организација 
која ја основале заедно здружените земјоделци и 
работниците содржи одредби за начинот на учест-
вото на здружените земјоделци и работниците во 
управувањето со работите во основната задружну 
организација и во вршењето на самоуправната 
задружна контрола. 

Статутот на основната задружна организација 
не може да биде во спротивност со самоуправната 
спогодба за здружување на земјоделците во зем-
јоделска задруга и со самоуправната спогодба за 
здружување на основната задружна организација. 

Член 44 
Предлогот на статутот на основната задружна 

организација го утврдува задружниот совет на 
основната задружна организација. 

Статутот на основната задружна организација 
се смета донесен ако за него, со референдум, се 
изјасни мнозинството на здружените земјоделци и 
мнозинството на работниците во таа организација. 

Член 45 
Здружените земјоделци, односно здружените 

земјоделци и работниците имаат право основната 
задружна организација во која што се организи-
рани да ја издвојат од составот на земјоделската 
задруга. 
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Основната задружна организација не може да 
се издвои од составот на земјоделската задруга ако 
тоа е спротивно на општиот интерес и ќе дојде до 
битно отежнување или оневозможување на рабо-
тата во другите основни организации и основните 
организации на здружениот труд во состав на 
истата земјоделска задруга, односно во земјодел-
ската задруга како целина. 

Член 46 
Основната задружна организација што се изд-

в о ј у в а од составот на земјоделската задруга може 
да основа нова Земјоделска задруга или работна 
организација на кооперанти, може да се здружи 
во друга земјоделска задруга или да донесе одлу-
ка за организирање на основна организација на 
кооперанти и како таква да се здружи во работна 
организација, односно работна организација на 
кооперанти. 

Член 47 
Основната задружна организација која се изд-

војува од составот на земјоделската задруга е дол-
жна одлуката за издвојување да ја достави на 
сите ос црв ни задружни организации и основни 
организации на здружениот труд во состав на зем-
јоделската задруга и на собранието на земјодел-
ската задруга, во рок од осум дена од денот на 
донесувањето на таа одлука, а тие можат да по-
ведат спор пред судот на здружениот труд во рок 
од 30 дена од денот на врачување на одлуката ако 
сметаат дека издвојувањето (на основната задруж-
на организација битно ја отежнува или оневозмо-
жува работата. 

Одлуката за издвојување на основната зад-
ружна организација станува полноважна со исте-
кот на рокот од 30 дена од денот на врачувањето 
на одлуката за издвојување на сите основни зад-
ружни организации и основните организации на 
здружениот труд во составот на земјоделската 
задруга, а ако е поведен спор- во поглед на постое-
њето на условите за издвојување, со денот на до-
несувањето на полноважната одлука на судот на 
здружениот труд. 

Член 48 
Основната задружна организација што се из-

двојува од составот на земјоделската задруга е 
должна до полноважноста на одлуката за своето 
издвојување, спогодбено со другите основни зад-
ружни организации и основните организации на 
здружениот труд во составот на земјоделската зад-
руга и со земјоделската задруга како целина, да го 
уреди начинот и условите на извршувањето на ме-
ѓусебните права и обврски, кои настанале до де-
нот на издвојувањето, како и прашањето за на-
домест на штетата која настапува со издвојува-
њето. 

3. — Основна организација на здружениот труд 
во состав на земјоделската задруга 

Член 49 
Работниците на земјоделската задруга имаат 

драво и должност да организираат една или' по-
веќе основни организации на здружениот труд во 
состав на земјоделската задруга, ако се исполнети 
условите предвидени за организирање на основна 
организација на здружениот труд во состав на 
работната организација. 

Член 50 
Организирање, издвојување од составот на зем-

јоделската задруга и престанок на работата на 
основната организација на здружениот труд во сос-
тавот на земјоделската задруга се врши под усло-
ви и на начин утврден со Законот за здружениот 
труд, ако не е поинаку определено со овој закон. 

Во земјоделската задруга може да се здру-
жи основна организација на здружениот труд која 
што се издвоила од составот на друга организаци-
ја, односно земјоделска задруга или работна орга-
низација, 

'Во земјоделската задруга може да се здружи и 
работна организација која во својот состав нема 
основни организации на% здружениот труд. 

Член 51 
Со самоуправната спогодба за здружување на 

земјоделците во земјоделската задруга може да се 
предвиди основната организација на здружениот 
труд во составот на земјоделска задруга дека е 
должна да врши работи првенствено за здруже-
ните земјоделци и да не може без согласност на 
здружените земјоделци да го менува предметот на 
своето работење или да се издвои од составот на 
земјоделската задруга, ако со нејзиното издвоју-
вање се отежнува нормалното работење на таа 
задруга. 

Член 52 
Одлуката за организирање на основната орга-

низација на здружениот труд во состав на земјо-
делската задруга, односно одлуката за издвојува-
ње на основната организација на здружениот труд 
од составот на земјоделската задруга се доставува 
на сите основни задружни организации и на ос-
новните организации на здружениот труд во сос-
тав на земјоделската задруга во рок од 8 дена од 
денот на нејзиното донесување. Здружените земјо-
делци и работниците на тие организации имаат 
право да покренат спор пред судот на здруже-
ниот труд за постоење на услови, за организирање 
на основната ррганизација на здружениот труд, 
односно за нејзиното издвојување од составот на 
земјоделската задруга во рок од 30 дена од денот 
на врачувањето на одлуката. 

Основната организација на здружениот труд 
врши распоредување на средствата и обврските и 
ги утврдува правата и обврските по основ на ми-
нат труд со сите основни задружни организации и 
основните организации на здружениот труд во сос-
тав на земјоделската задруга. 

Член 53 
Основната 1 организација на здружениот труд 

која што се издвојува од составот на земјоделска-
та задруга може да стане работна организација 
или да се .здружи со друга земјоделска задруга 
или друга работна организација. 

4. — Основна организација на кооперанти 
Член 54 

Основната организација на кооперанти е са-
моуправна организација на земјоделците здружени 
со организација на здружениот труд, односно на 
тие земјоделци и работниците на организацијата 
на здружениот труд и е дел на работната органи-
зација на кооперанти, односно на работната орга-
низација во која што резултатот на здружената 
работа може самостојно да се изрази како вредност 
на таа организација на кооперанти, односно во ра-
ботната организација и на пазарот и во која што 
земјоделците сами или заедно со работниците мо-
жат да ги остваруваат своите општествено-економ-
ски самоуправни права и целите на здружувањето 
на земјоделците. 

Основната организација на кооперантите има 
во начело положба, права, обврски и одговорности 
на основна организација на здружениот труд. 

Кога земјоделците непосредно го здружуваат 
својот труд, земјиште, средства на трудот, односно 
други средства во нивна сопственост со организа-
цијата на здружениот труд, таа организација е 
должна, ако за тоа постојат услови, да го поттик-
нува организирањето на земјоделците во основна 
организација на кооперанти. , 

Член 55 
Основна организација на кооперанти, која * се 

издвојува од составот на работна организација на 
кооперанти, односно од составот на работната орга-
низација, може да се здружи во друга работна 
организација на кооперанти или друга работна 
организација, да основа земјоделска задруга или ра-
ботна организација на кооперанти, или да органи-
зира основна задружна организација и како таква, 
да се здружи во земјоделска задруга. 
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Член 56 
Во постапката за организирање на основната 

организација на кооперантите, издвојувањето на 
таа основна организација од работната организа-
ција, односно од работната организација на коопе-
рантите, сообразно се применуваат одредбите на 
овој закон за постапката на организирање на ос-
новната задружна организација и постапката за 
издвојување на основната задружна организација 
од составот на земјоделската задруга ако не е 
поинаку определено со овој закон. 

Одлуката за организирање на основната орга-
низација на кооперантите ја донесуваат земјодел-
ците здружени со организацијата на здружениот 
труд, односно тие земјоделци и работници со ре-
ферендум. 

Одлуката за организирање на. основната орга-
низација на .кооперантите се доставува во рок од 
8 дена на сите основни организации на кооперан-
ти и основни организации на здружениот труд во 
составот на таа работна организација, односно на 
работната организација на кооперанти. Ако не се 
организирани основни организации, таа одлука се 
доставува на другите здружени земјоделци, однос-
но работниците на работната организација на коо-
перантите, односно работната организација. 

Здружените земјоделци и работниците на кои 
им е доставена одлука за организирање на основ-
ната организација на кооперанти, можат, во рок 
од 30 дена од денот кога им е врачена одлуката 
да поведат спор пред судот на здружениот труд во 
поглед на постоењето на услови за организирање 
на основната организација на кооперанти утврдени 
со закон. 

Член 57 
Врз основа на одлуката за организирање на 

основна организација на кооперанти, земјоделците, 
сами или заедно со работниците склучуваат само-
управна спогодба со која ги утврдуваат условите 
и начинот на здружувањето, како и меѓусебните 
права, обврски и ,одговорности. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член не може да се исклучи или ограничи правото 
на другите земјоделци под еднакви услови да 
пристапат кон основната организација на коопе-
рантите. На здружениот земјоделец му престанува 
својството на здружен земјоделец, а на работни-
кот му престанува работниот однос по сила на 
закон ако одбие да ја прифати самоуправната 
спогодба од став 1 на овој член со денот кога од-
бил да даде писмена изјава за прифаќање на са-
моуправната спогодба. 

Член 58 
Одредбите на овој закон за основните задруж-

ни организации сообразно се применуваат и ра 
основните организации на кооперантите. 

5. — Работна организација на кооперанти 

Член 59 
Работна организација на кооперанти во состав 

на сложена организација е самостојна самоуправ-
на организација што ја основаат земјоделците 
здружени со организациите на здружениот труд 
сами или заедно со работниците на тие органи-
зации. 

Во работната организација на кооперантите 
здружените земјоделци, односно здружените зем-
јоделци и работниците, поврзани со заедничките 
интереси, планираат развој, ли уредуваат меѓусеб-
ните односи, ги унапредуваат условите на рабо-
тата и развојот на самоуправувањето и врз наче-
лата на взаемност и солидарност обезбедуваат еко-
номска стабилност и социјална сигурност. 

Работната организација на кооперантите прет-
ставува целина во која здружените земјоделци мо-
жат да ги остваруваат своите општествено-економ-
ски и други самоуправни права и целите на здру-
жувањето на земјоделците. 

, Член 60 
Земјоделците здружени во организацијата на 

здружениот труд и работниците на таа организа-
ција во работната организација на кооперантите, 
која во СВОЈОТ состав нема основни организации на 
кооперанти, имаат права, обврски и одговорности 
како и земјоделците и работниците организирани 
во основната организација на кооперантите. 

Земјоделците во работната организација на 
кооперантите која во својот состав има две или 
повеќе основни организации на кооперанти, имаат 
права, обврски и одговорности како и здружените 
земјоделци во земјоделската задруга. 

Член 61 
Работната организација на кооперантите се 

основа и со самоуправна спогодба за здружување 
во работна организација на кооперанти која ја 
усвојуваат на референдум земјоделците, односно 
земјоделците и работниците во основните органи-
зации на кооперантите. 

Работната организација на кооперантите која 
во својот состав нема основни организации на коо-
перанти ја основаат, со самоуправна спогодба за 
здружување во работна 'организација на коопе-
ранти и земјоделците здружени со организацијата 
на здружениот труд, сами или заедно со работ-
ниците на таа организација. 

.Во случајот од став 2 на овој член, земјодел-
ците здружени со организацијата на здружениот 
труд, односно тие земјоделци и работниците на 
организацијата на здружениот труд склучуваат са-
моуправна спогодба за здружување во работната 
организација на кооперантите со потпишување. 

Член 62 
По конституирање на работната организација 

на кооперантите, истата склучува самоуправна 
спогодба со други работни организации за здружу-
вање во сложена организација на здружениот труд 
во чиј состав е основана работна организација на 
кооперантите. 

Самоуправната спогодба од став 1 на овој член 
е прифатена во работната организација на коопе-
рантите ако за неа, со референдум, се изјасни мно-
зинството на земјоделците и мнозинството на ра-
ботниците во секоја основна организација на коо-
перантите и основната организација на здруже-
ниот труд во составот на работната организација 
на кооперантите, односно мнозинството на земјо-
делците и мнозинството на работниците во работ-
ната организација на здружениот труд. 

Член 63 
За основање и конституирање на работната 

организација на кооперантите сообразно се приме-
нуваат одредбите на овој закон за основање и 
конституирање на земјоделските задруги. 

6. — Непосредно склучување на договори за пот-
рајна соработка меѓу одделни земјоделци 

со организациите на здружениот труд 

Член 64 
По исклучок, ако не постојат услови да се 

организира основна организација на кооперанти, 
односно да се основа работна организација на коо-
перанти, организацијата на здружениот труд може 
да склучува договори за потрајна соработка не-
посредно со одделни земјоделци. 

Со договорот од став 1 на овој член земјодел-
ците и организацијата на здружениот труд уре-
дуваат особено: време на кое земјоделецот се 
здружува со организацијата на здружениот труд, 
меѓусебни права и Обврски, начинот на учествува-
њето на земјоделците во работите кои претставу-
ваат предмет на потрајна соработка, основите и 
мерилата за распоредување на заеднички оства-
рениот доход, начинот на кој земјоделецот оства-
рува детален увид во деловните резултати од пот-
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рајна соработка со организацијата на здружениот 
труд и условите и начинот на престанок на дого-
ворот. 

7. — Работна единица 

Член 65 
Заради остварување на поповолни резултати во 

извршувањето на заедничките работи и работните 
задачи во земјоделската задруга која во својот 
состав нема основна задружна организација, од-
носно во основната задружна организација, здру-
жените земјоделци или работниците, односно здру-
организација на кооперанти или друга работна ор-
ганизираат работата и произвбдството по работни 
единици, групи или други видови на вршење на 
работа. 

Во видовите на организирањето на работата од 
став 1 на овој член, здружените земјоделци и ра-
ботниците не можат да ги остваруваат правата, 
обврските и одговорностите кои ги остваруваат во 
земјоделската задруга, односно основната задруж-
на организација. 

Член бб 
Работни единици во смисла на член 65, под 

исти услови, можат да организираат и основните 
организации на кооперантите, работните органи-
зации на кооперантите и организациите на здру-
жениот труд од областа на агрокомплексот. 

8. — Други видови на здружување на земјоделците 

а) Звхмјоделски задруги' со одредени дејности 

Член 67 
Земјоделците можат својот труд, земјиште, 

средства на трудот, односно други средства во соп-
ственост на земјоделците да ги здружуваат меѓу-
себно и со другите работни луѓе во задруги кои се 
занимаваат со определени земјоделски дејности 
или други дејности како што се пчеларски задру-
ги, задруги за домашни ракотворби и со други 
слични дејности. 

Задругите од став 1 на овој член во начело 
имаат положба, права, обврски и одговорности на 
земјоделска задруга. 

б) Заедници на основа на договор 

Член 68 
Заедница на основа на договор (во натамош-

ниот текст: заедница), може да основаат 5 или по-
веќе земјоделци или веќе здружени земјоделци, 
ако меѓусебно го «здружат својот труд, или зем-
јиште, средства на трудот и други средства заради 
заедничко производство и продавање на своите 
земјоделски производи, мелиорирање на земјодел-
ското земјиште, изградба и заедничка употреба на 
стопанските објекти и уреди, заради заедничко ко-

' ристење на земјоделското земјиште и земјоделски-
те машини или преработка на сопствените произ-
води. 

Заедницата не може да купува туѓи произво-
ди заради натамошно продавање. 

Член 69 
На заедницата може да и се додели на кори-

стење земјоделско земјиште, објекти и други сред-
ства за производство во општествена сопственост, 
под услови утврдени со посебен договор. 

Член 70 
Договорот за основање на заедницата особено 

содржи: 
1. — имиња и назив на основачите на заед-

ницата ; 
2. — дејности на заедницата; 
3. — начин на обезбедување на средства, од-

носно вредноста на средствата кои основачите ги 
здружуваат во заедницата; 

4. — обврски на основачите на заедницата во 
поглед на нивниот личен труд во заедницата и 
обемот на одговорноста на членовите за обврските 
на заедницата; 

5. — начин на обновување на вредноста на 
здружените средства, ако основачите на заедница-
та се договорат, здружените средства да се обно-
вуваат ; 

6. — начин на одлучување во заедницата; 
7. — име нз претседателот на заедницата, од-

носно, името на лицето кое ја претставува заед-
ницата; 

8. — начин на пресметување и распоредување 
на доходот, остварен со заедничко работење; 

9. — услови за истапување од заедницата и за 
пристап на новите членови кон заедницата; 

10. — одредби за начинот на престанок на за-
едницата и за раоподелбата на заедничкиот имот. 

Член 71 
Здружените земјоделци во заедницата одгова-

раат за обврските на заедницата солидарно и неог-
раничено освен со своето земјоделско земјиште. 

Член 72 
Ако не е со овој закон поинаку определено, за 

заедниците важат општите прописи. 

в) Здруженија на земјоделските производители 

Член 73 
Земјоделските производители можат да се здру-

жуваат во здружение на земјоделски производи-
тели во населба, општина и Република со внат-
решна организираност по одделни производи или 
групи, на производи .како вид на можно организи-
рање на сите земјоделски производители со нив-
на доходовна поврзаност и долгорочна соработка 
со соодветни организации на здружениот труд во 
општината и Републиката. 

Земјоделците здружени во здружение на зем-
јоделски производители преку здружението обез-
бедуваат поврзаност и соработка со земјоделски 
задруги и соодветни организации на здружениот 
труд во општината и Републиката. 

Целите, начинот 1 на здружување на произво-
дителите по група производи и изборот на деле-
гати на ниво на општината или Републиката се 
утврдуваат со самоуправните акти на здруже-
нието. 

Член 74 
Вклучувањето на земјоделците здружени во 

здруженијата на земјоделските производители од 
член 73 став 2 на овој закон особено се обезбедува 
преку организирано вклучување во системот на 
социјалистичките самоуправни односи во планира-
њето, програмирањето, осовременувањето и зголе-
мувањето на -производството и подигањето на про-
дуктивноста и доходовноста на својот труд, во по-
добрувањето на- условите на трудот за обезбеду-
вање на социјална сигурност и социјалните права 
и одлучување за резултатите од трудот и за са-
моуправно спогодување врз трајна соработка на 
земјоделците што не се здружени во земјоделска 
задруга или други видови на здружување на зем-
јоделците. 

Член 75 
Земјоделците здружени во здруженијата на 

земјоделските производители, преку здружението 
даваат иницијатива за развивање на производстве-
ни и услужни капацитети, снабдување со опрема и 
репроматеријали, во соработка со основните орга-
низации на здружениот труд во земјоделството, 
индустријата, соодветните групации во Стопанска-
та комора и здруженијата на занаетчиите. 

Активноста на здруженијата на земјоделските 
производители се остварува со учество во утврду-
вањето и остварувањето на политиката и условите 
за работа и развој на земјоделството, на даноч-
ната политика, на политиката на цените и општото 
подигсње на материјалната положба на селото, 
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како суштинска претпоставка за социјалистичката 
цреобразба и преку обезбедување делегати во оп-
штествено-оолиниски заедници и интересни само-
управни заедници на ниво на општина и Репуб-
лика. 

Со начинот на организирање на земјоделците 
од членовите 73, 74 и 75, земјоделските произво-
дители стануваат општествени субјекти кои непо-
средно можат да ги остваруваат правата, одговор-
ностите и должностите утврдени со Уставот. 

III. ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАД-
РУГИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЗДРУЖУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО СЛОЖЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД, ЗАДРУ-

Ж Е Н СОЈУЗ И ДРУГО 

Член 76 
Земјоделските задруги и другите видови на 

здружување на земјоделците можат да се здружат 
во сложена земјоделска задруга, во сложена орга-
низација на здружениот труд и во деловни заед-
ници и да се поврзуваат со други видови на здру-
жување заради соработка.-

1. — Сложена земјоделска задруга 

Член 77 
Земј оде леќите задруго! и работните организа-

ции, кои се занимаваат со преработка, доработка 
или промет на земјоделски производи или со про-
мет на репродукциони материјали или опрема за 
земјоделство, можат да се здружат во сложена 
земјоделска задруга. 

Сложената земјоделска задруга има во начело 
положба, права, обврски и одговорности на сло-
жена организација на здружениот труд. 

Прописите за сложените организации на здру-
жениот труд се применуваат на сложени земјо-
делски задруги, ако не е поинаку определено со 
овој закон. 

2. — Здружување во сложена организација 
на здружениот труд 

Член 78 
Земјоделските задруги и работните организа-

ции на кооперантите можат да се здружуваат во 
сложени организации на здружениот труд. 

3. — Здружување во заедници на здружениот труд 

Член 79 
Земјоделските задруги и работните организа-

ции на кооперантите можат да се здружуваат во 
деловни заедници на организациите на здруже-
ниот труд и во заедниците на здружениот труд за 
меѓусебна планска и деловна соработка и во дру-
ги видови на здружување, поврзување и соработка 
во согласност со закон. 

Основните задружни организации и основните 
организации на кооперантите можат да се здру-
жуваат, меѓусебно и со основните организации на 
здружениот труд, во заедници на основните орга-
низации и да се поврзуваат во заедници на здру-
жениот труд за меѓусебна планска и деловна со-
работка и во други видови на здружување, повр-
зување и соработка во согласност со закон. 

Основните задружни организации и основните 
организации на кооперантите можат непосредно да 
се здружуваат во деловни заедници на организа-
циите на здружениот труд ако тоа не е во спро-
тивност со самоуправната спогодба за здружување 
на земјоделците во земјоделска задруга, односно 
на самоуправната .спогодба за здружување во ра-
ботната организација на кооперантите, односно во 
работната организација. 

Работната организација на кооперантите може 
да се здружува, односно да се поврзува во деловна 
заедница на организациите на здружениот труд, 

заедниците на здружениот труд за меѓусебна и 
планска соработка и во другите видови на здру-
жување и поврзување и соработка во согласност 
со закон. 

4. — Одлучување за здружување во сложени зем-
јоделски задруги, сложена организација на здру-

жениот труд и заедници на здружениот труд 

Член 80 . 
Самоуправната спогодба за здружување и ста-

тутот на сложената земјоделска задруга, сложена-
та организација на здружениот труд и деловна за-
едница на организациите на здружениот труд се 
прифатени, ако за нив со референдум се изјасни 
мнозинството на здружените земјоделци и мнозин-
ството на работниците на земјоделската задруга, 
која во својот состав нема основни организации на 
здружениот труд, односно мнозинството на здру-
жените земјоделци и мнозинството на работниците 
во секоја основна .организација на здружениот 
труд во составот на земјоделската задруга. 

Одредбите од став 1 на овој член сообразно се 
применуваат кога во работната организација на 
кооперантите се прифаќа самоуправната спогодба 
за здружување во деловната заедница на органи-
зациите на здружениот труд. 

5. — Здружување во Задружен сојуз на 
Македонија 

Член 81 
Во Задружниот сојуз на Македонија може да 

се здружуваат земјоделски задруги, основни зад-
ружни организации, основни организации на здру-
жениот труд во состав на земјоделската задруга, 
други видови на здружување на земјоделците, сло-
жени земјоделски задруги, основни организации на 
кооперантите, работни организации на кооперанти-
те и основни и други организации на здружениот 
труд со кои земјоделците непосредно или преку 
земјоделските задруги или други видови на своето 
здружување, здружиле труд, земјиште, средства, 
односно други средства. 

Во Задружниот сојуз на Македонија можат да 
се здружат и други самоуправни организации и 
заедници под услови и на начин утврден со ста-
тутот на Задружниот сојуз на Македонија. 

Задружниот сојуз има положба, право, обврски 
и одговорност на општо здружение. 

Член 82 
Задружниот сојуз на Македонија во рамките 

на правата и должностите утврдени со неговиот 
статут, учествува во покренување на иницијативи 
за здружување на земј оделците заради создавање на 
услови за зголемување на доходот и подобрување на 
условите за работа и обезбедување на Социјалната си-
гурност и социј алните права на земј оделците, за са-
моуправното спогодување ,и потрајна соработка на 
земјоделците кои не се здружиле во земјоделска 
задруга или-други видови на здружување на зем-
јоделците и за соработка на земјоделските задруги, 
'основните и другите организации на здружениот 
труд и заради нивното организирање и вклучува-
ње во системот на социјалистичките самоуправни 
односни, општественото планирање и остварување 
на другите цели и задачи утврдени со неговиот 
статут, во согласност со закон. 

Заради остварување на целите и задачите од 
став 1 на овој член Задружниот сојуз на Македо-
нија дава стручна помош При основањето на зем-
јоделските задруги и работните организации на 
кооперантите, како и при организирање на основ-
ните задружни организации и основните органи-
зации на кооперантите и учествува во активнос-
тите за развивање и унапредување на општестве-
но-економската положба на младите луѓе и жени-
те на село, планирањето и унапредувањето на зем-
јоделското производство, малото стопанство и дру-
гите' дејности на село и во земјоделството и на 
други прашања од значење за земјоделците. 



Стр. Ѕ34 — Бр., 43 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 23 декември 1980 

Земјоделските задруги и другите организации 
здружени во Задружниот сојуз се договараат за 
плановите и програмите за работа, за заедничкото 
унапредување на работата и делувањето, ги усо-
гласуваат посебните, заедничките и општите инте-
реси како и за развојот и самоуправното уреду-
вање на општествено-економските односи, покре-
нување на иницијативата за склучување на само-
управните спогодби и општествените договори за 
донесување на закони и за утврдување на економ-
ската политика и разгледуваат и решаваат други 
прашања од заеднички интерес. 

Член 83 
Самоуправувањето во Задружниот сојуз на Ма-

кедонија здружените организации на тој сојуз го 
остваруваат со извршување на своите права и об-
врски преку делегатите во органите на З а д р у ж -
ниот сојуз, со остварување на самоуправната кон-
трола и преку јавноста на работата на З а д р у ж -
ниот сојуз. 

Органите во Задружниот сојуз се: собрание, 
извршен орган на собранието и органот на самоуп-
равната контрола во Задружниот сојуз. 

Делегатите во Собранието и во одборот на са-
моуправната контрола во Задружниот сојуз на 
Македонија ги бираат здружените организации во 
Задружниот сојуз на Македонија од редот на 
здружените земјоделци и работници. 

Член 84 
Односите во Задружниот сојуз се уредуваат со 

самоуправната спогодба, статутот и другите само-
управни општи акти на Задружниот сојуз. 

Статутот на Задружниот сојуз на Македонија 
го донесува Собранието на Задружниот сојуз на 
Македонија. 

6. — Поврзување и интегрирање во 
агрокомплексот 

Член 85 . 
Ошптествено-политичките заедници ги поттик-

нуваат и поддржуваат иницијативите за совреме-
но и ефикасно самоуправно организирање и здру-
жување на трудот и средствата во агрокомплек-
сот врз територијални и репродукциони начела, 
преку самоуправно доходовно поврзување и здру-
жување на работниците од основните организации 
на здружениот труд во примарното производство, 
преработката и прометот, со функционално инте-
грирање на производниот со образовно-воспитниот, 
научно-истражувачкиот и примену в ачкиот труд по 
групации, дејности и производи. 

Процесите на поврзување и интегрирање од 
претходниот став се обезбедуваат со соодветно са-
моуправно организирање, поврзување и здружу-
вање на организациите на здружениот труд од 
агрокомплексот и други заинтересирани организа-
ции на здружениот труд кои користат земјоделски 
суровини, односно кои произведуваат хемиски 
средства, репроматеријали, опрема и друго за пот-
ребите на агрокомплексот, водостопанските орга-
низации, како и здруженија и други видови на ор-
ганизираност на земјоделските производители со 
личен труд, со средства на трудот над кои постои 
право на сопственост на граѓаните, особено заради 
заедничко долгорочно, среднорочно и тековно пла-
нирање и усогласување на програмите, меѓусебно 
уредување на односите, правата и должностите во 
долгорочните и тековните заеднички планови, од-
носи и соработка, уредување на доходовните и 
други односи со производителите со личен труд и 
средства на трудот над кои постои право на соп-
ственост и друго. 

IV. — ОШПТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ И 
ОСТВАРУВАЊЕ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО НА 

З Д Р У Ж Е Н И Т Е ЗЕМЈОДЕЛЦИ 

1. — Услови за здружување на земјоделците и 
престанок на својство на здружен земјоделец 

Член 86 
Во земјоделската задруга, односно во основна 

или друга организација на здружениот труд може 
да здружи овој труд, земјиште, средства на тру-
дот, односно други средства во сопственост на зем-
јоделците, секој земјоделец ко ј : 

— има навршено 15 години од животот ако 
здружува само труд, односно навршени 18 години 
од животот ако здружува труд, земјиште односно 
средства; 

— ги прифаќа правата, обврските и одговор-
ностите на здружените земјоделци утврдени со са-
моуправна спогодба за здружување на земјоделци-
те во земјоделска задруга; 

— ги исполнува и другите услови утврдени со 
самоуправната спогодба за здружување на земјо-
делците во земјоделските задруги, односно само-
управната спогодба на основната или друга орга-
низација на здружениот труд. 

Со самоуправната спогодба не може да се ис-
клучи, ниту ограничи правото на други земјодел-
ци под еднакви услови да го здружат трудот, зем-
јиштето, средствата на трудот односно другите 
средства. 

Член 87 
Ако здружениот земјоделец пренесе во опште-

ствена сопственост земјиште, средства на трудот, 
односно други средства на кои има право на соп-
ственост и ако со тоа се создала можност за не-
гово вработување, со самоуправната спогодба за 
негово здружување или со посебен договор склу-
чен со задругата или со другата организација со 
која се здружува, таа задруга односно организа-
ција може, во согласност со општествениот дого-
вор, да прифати обврска дека со здружениот зем-
јоделец ке заснова работен однос без распишување 
на јавен конкурс, односно оглас. 

Член 88 
Својство на здружен земјоделец престанува: 
1. со истапување на земјоделецот од земјодел-

ската задруга и друг вид на здружување на земјо-
делецот или од основната и работната организаци-
ја на кооперантите, односно со истапување од са-
моуправната спогодба за трајна соработка со орга-
низацијата на здружениот труд; 

2. со редовна ликвидација или со стечај на 
земјоделската задруга, друг вид на здружување на 
земјоделците или организациите на здружениот 
труд со кои се остварува трајна соработка и 

3. ако земјоделецот не ги исполнува своите 
обврски на трудот утврдени во самоуправната спо-
годба за здружување на земјоделците и на тој на-
чин ги повреди заедничките интереси на здруже-
ните земјоделци. 

Својството на здружен земјоделец престанува 
со денот на истакнувањето на рокот за истапување, 
со денот на донесување на конечната одлука за 
исклучување од земјоделската задруга, односно 
друг вид на здружување на земјоделецот од основ-
ната и работната организација на кооперантите, 
односно со ликвидирање на земјоделската задруга, 
другите видови на здружување на земјоделците, 
основните задружни организации, основните орга-
низации на кооперантите и работните организации 
на кооперантите. 

Условите за истапување и исклучување се ут-
врдуваат со самоуправната спогодба за здружу-
вање, а постапката за здружување, истапување и 
исклучување се утврдува со статутот. 
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Член 89 
Во земјоделската задруга која во својот состав 

нема основни задружни организации, односно во 
основната задружна организација, се води именик 
на здружените земјоделци во кој се запишуваат 
сите здружени земјоделци. 

Во именикот на здружените земјоделци прво 
се запишуваат основачите на земјоделската задру-
га, а другите здружени земјоделци се запишуваат 
по оној ред како се здружуваат. Во именикот се 
брише земјоделецот на кој му престанало својст-
вото на здружен земјоделец. 

Својството на здружен земјоделец се утврду-
ва со изводот од именикот на здружените земјо-
делци. 

Одредбите на овој член сообразно се •примену-
ваат во основните организации на кооперантите и 
во другите видови на здружување на земјодел-
ците. 

Член 90 
Споровите во врска со здружувањето на зем-

јоделците и престанокот на својството на здруже-
ниот земјоделец кои не можеле да бидат решени 
во задругата, односно во основната или друга ор-
ганизација на здружениот труд, ги решава судот 
на здружениот труд. 

2, — Односи во стекнувањето и распоредувањето 
на вкупниот приход и распоредување на доходот 

и чистиот доход 

Член 911 
Здружените земјоделци и работници кои рабо-

тат во земјоделски задруги или во основна зад-
ружна организација, учествуваат во планирањето 
на општествениот и материјалниот развој на тие 
организации и на тој начин ги усогласуваат одно-
сите во репродукцијата, а особено односите во 
стекнувањето и распоредувањето на вкупниот при-
ход и доход и користење на средствата. 

Член 92 
Доходот на земјоделската задруга која во сво-

јот состав нема основна задружна организација, 
односно доходот на основната задружна организа-
ција го стекнуваат здружените земјоделци од вкуп-
ниот приход што ќе се оствари: 

1. со продажба на земјоделски и други произ-
води, како и со вршење на земјоделски и други 
услуги; 

2. со учество во заедничкиот приход, односно 
во заедничкиот доход остварен со соработка на 
здружените земјоделци со работниците во основ-
ните организации во состав на земјоделската зад-
руга, со друга земјоделска задруга, односно со 
друга основна задружна организација или со ра-
ботниците во основните организации во состав на 
друга организација на здружениот труд, како и 
со индивидуалните земјоделци; 

3. со примање на име компензација и премии 
утврдени со закон; 

4. по други основи утврдени со закон. 
Утврдувањето и распоредувањето на доходот 

од став 1 на овој член се врши во согласност со 
закон. 

Член 93 
Организацијата на здружените земјоделци во 

материјални трошоци пресметува и дел од вред-
носта на производите преземени од здружените 
земјоделци, пресметани по основите и мерилата 
утврдени со самоуправна спогодба. 

Член 94 
На здружените земјоделци им припаѓа делот 

на чистиот доход на земјоделската задруга која 
во својот состав нема основни задружни органи-
зации, односно делот на чистиот доход на основ-
ната задружна организација, сразмерно на придо-
несот што со својот личен труд, здружувањето на 
земјиштето, средствата на трудот и други сред-
ства, односно со соработката ги дале за оствару-
вање на нејзиниот доход. 

Делот од чистиот доход од став 1 на овој член 
се утврдува зависно од обемот, степенот и разно-
видноста на работната поврзаност и меѓусебната 
соработка на здружените земјоделци и нивната за-
емна одговорност, а по основите и мерилата со 
кои се одредува придонесот на здружените земјо-
делци, а особено: 

— во заедничката работа во производството на 
земјоделски производи; 

— во заедничките набавки и заедничкото ко-
ристење на земјоделски орудија и земјоделска оп-
рема, како и со набавката и користењето на ре-
продукциониот материјал за сопствено и заеднич-
ко земјоделско производство; 

— за заедничка изградба на земјоделски об-, 
јекти и нивно користење за потребите на сопстве-
ното или заедничкото земјоделско производство; 

— во заедничката продажба на земјоделските 
производи. 

Чистиот доход по издвојувањето на делот од, 
тој доход што им припаѓа на здружените земјодел-
ци во смисла од став 2 на овој член, се внесува 
како општествена сопственост во фондовите на 
земјоделската задруга која во својот состав нема 
основни задружни организации, односно во фон-
довите на основната задружна организација. 

Член 95 
Основите и мерилата, според кои делот на чис-

тиот доход што им припаѓа на здружениве земјо-
делци и се внесува во фондови на земјоделската 
задруга која во својот состав нема основни зад-
ружни организации, се утврдуваат со самоуправна 
спогодба за здружување на земјоделците во земјо-
делска задруга. 

Основите и мерилата според кои делот на чис-
тиот доход се внесува во фондови на основната 
задружна организација се утврдува со самоуправ-
ната спогодба за здружување во основната зад-
ружна организација, во согласност со самоуправ-
ната спогодба за здружување во земјоделска зад-
руга. 

Член 96 4 

Заради потполно и правилно утврдување на 
придонесот кој здружениот земјоделец го дал со 
својот личен труд и здружување на средствата во 
остварувањето на доходот на основната задружна 
организација, односно земјоделска задруга која во 
својот состав нема основни задружни организации, 
односно во остварувањето на доходот на основната 
организација на кооперантите за здружениот зем-
јоделец поодделно се евидентира неговото мате-
ријално и финансиско работење во основната зад-
ружна организација, односно земјоделската зад-
руга. 

Евиденцијата од став 1 на овој член особено 
содржи: што од репродукциониот материјал и ин-
дустриската стока за потребите на земјоделското 
производство здружениот земјоделец набавил пре-
ку основната задружна организација, односно зем-
јоделска задруга, во која количина и по која цена, 
вредност на услугите со механизација, услуги на 
стручната служба и други услуги дадени на здру-
жениот земјоделец, производите кои здружениот 
земјоделец ги предал преку основната задружна 
организација односно земјоделската задруга, во 
која количина и пб која цена се предадени од ос-
новната задружна организација односно задругата, 
кои други работи здружениот земјоделец ги извр-
шил за основната задружна организација, односно 
земјоделската задруга или преку неа и колкава е 
вредноста на тие работи, колкав износ е исплатен 
од доходот на здружениот земјоделец за задово-
лување на општите општествени и заеднички пот-
реби и каков износ на аконтација на чистиот до-
ход примил здружениот земјоделец. 

Содржината и начинот на водење на евиден-
цијата од став 1 на овој член поблиску се утврду-
ва со самоуправни општи акти на земјоделската 
задруга, односно основната задружна организација 
односно основната организација на кооперантите. 
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Член 97 
На здружените земјоделци им се исплатува 

аконтација на чистиот доход во текот на годината 
по периоди и износи кои се утврдени со самоуп-
равниот општ акт на земјоделската задруга, ос-
новните задружни организации, односно основната 
организација на кооперантите, а конечната прес-
метка се врши по завршната сметка. 

При секоја исплата на аконтацијата од став 1 
на овој член, на здружениот земјоделец мора да 
му се врачи пресметка на аконтацијата во писмен 
вид по сите основи и мерила по кои таа е пресме-
тана. 

Член 98 
Во основна задружна организација во која се 

организирани здружените земјоделци и работници-
те рамноправно одлучуваат за начинот на распо-
редувањето на чистиот доход на дел кој им при-
паѓа на здружените земјоделци и на дел кој им 
припаѓа на работниците, за лични доходи и за за-
едничка потрошувачка, како и на дел кој се вне-
сува во фондовите на основната задружна орга-
низација. 

Делот што им припаднал според став 1 на 
овој член, здружените земјоделци самостојно го 
распределуваат на поодделни земјоделци, а работ-
ниците самостојно го распоредуваат за заедничка 
потрошувачка и вршат распределба на личниот 
Доход. 

Член 99 
Здружениот земјоделец и основната задружна 

организација, односно земјоделската задруга меѓу-
себните односи во производството и пласманот на 
производите и други односи во стекнување 
на доходот, пласманот ги уредуваат со повеќего-
дишни и годишни писмени договори. 

Член 100 
Здружените земјоделци и работниците во ос-

новната задружна организација, односно земјодел-
ската задруга поднесуваат ризик од заедничкото 
работење, а особено во случаите на: ^ о с т в а р у в а -
ње на планираното производство и прометот на 
производството и услугите во физички и вредно-
сен обем, ^остварување на наплата на побарува-
њата од заедничкото работење, непотполно корис-
тење на капацитетот на производството и проме-
тот со кои учествуваат во заедничкото работење 
и во други случаи утврдени со самоуправната спо-
годба за здружување на земјоделците во основната 
задружна организација, односно самоуправната 
спогодба за здружување на земјоделците во зе-
мјоделската задруга. 

За поднесување на ризикот од заедничкото 
работење може да се оформи фонд на ризик од 
чистиот доход на основната задружна организа-
ција, односно земјоделска задруга која во својот 
состав нема основна задружна организација. 

Член 101 
Здружените земјоделци со самоуправната спо-

годба за здружување на трудот и средствата или 
со посебна самоуправна спогодба, можат да го 
утврдат обемот на здружувањето на средствата 
заради обезбедување на својата социјална и мате-
ријална заштита. 

Член 102 
Заради реализирање на заедничкото осигуру-

вање против штетите кои настануваат во земјо-
делското производство, со самоуправна спогодба 
што ќе ја склучи организацијата на здружените 
земјоделци се утврдуваат основите, мерилата и 
условите за реализирање на заедничкото осигуру-

Во заедничкото осигурување под исти услови 
кои важат за здружените земјоделци од претход-
ниот став, се вклучуваат и земјоделците кои не 
се здружени земјоделци по одредбите на овој за-
кон. 

Член 103 
Одредбите на членовите 911, 94, 95, 96, 97, 98, 99 

100, 101 и 102 од овој закон,, сробразно се примену-
ваат и на здружените земјоделци во основни и 
работни организации на кооперантите. 

3. — Планирањето во организациите на 
здружените земјоделци 

Член 104 
Планирањето на општествено-економскиот раз-

вој во земјоделските задруги и другите видови на 
здружување и организирање на земјоделците се 
врши во согласност со закон. 

Планирањето на општествено-еќономекиот раз-
вој се врши со склучување на самоуправни спо-
годби за основите на планот и донесување на сред-
норочните и долгорочните планови. 

Планот се донесува врз основа на претходно 
склучена една или повеќе самоуправни спогодби 
за основите на планот. 

Среднорочниот план е основен план на еко-
номскиот и општествениот развој и се донесува за 
период од 5 години. 

Долгорочниот план служи како појдовна осно-
ва и општа ориентација за утврдување на средно-
рочните планови. 

4. — Одговорноста за обврските на задругите и 
другите организации на здружувањето на 

земјоделците 
Член 105 

Земјоделската задруга одговора за своите об-
врски со средствата со кои располага. 

Ако во земјоделската задруга е организирана 
основна задружна организација и основна органи-
зација на здружениот труд во состав на земјодел-
ската задруга, за обврските на задругата бдговара 
и основната задружна организација, односно ос-
новната организација на здружениот труд супси-
дијарно или солидарно, на начин предвиден со 
самоуправната спогодба за здружување. 

Член 106 
Основната задружна организација, односно ос-

новната организација на здружениот труд во сос-
тав на земјоделската задруга, одговара за своите 
обврски со средствата со кби располага. 

Ако е тоа предвидено со самоуправната спо-
годба за здружувањето на земјоделците во земјо-
делската задруга за обврските на основната за-
дружна организација, односно на основната орга-
низација на здружениот труд во состав на земјо-
делската задруга, одговараат и другите основни за-
дружни организации и основните организации на 
здружениот труд во состав на истата земјоделска 
задруга. 

Член 107 
За обврските на земјоделската задруга, однос-

но основната задружна ( организација, кои не мо-
желе да се намират во смисла на член 105 и 106 
од овој закон, одговараат супсидијарно и здруже-
ните земјоделци, освен со земјоделското земјиште 
до висина на средствата утврдени со самоуправна-
та спогодба за здружување во земјоделската за-
друга и договорот што го склучиле со задругата. 

Со самоуправната спогодба за здружување на 
земјоделците во земјоделска задруга, односно со 
самоуправната спогодба за здружување во основ-
на задружна организација, се одредува времето 
во кое земјоделецот по престанокот на својство 
на здружен земјоделец со земјоделската задруга 
одговара за обврските на земјоделската задруга, 
односно основната задружна организација. 

Со престанокот на својство на здружен зе-
мјоделец во земјоделската задруга, земјоделецот 
ги задржува имовинским права и обврски спрема 
основната задружна организација, односно земјо-
делската задруга и третите лица стечени, односно 
преземени во време додека имал својство на здру-
жен земјоделец. 
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Член 108 
За обврските на сложената земјоделска задру-

га, одговараат земјоделските задруги и други ви-
дови на здружувањето на земјоделците здружени 
во сложената земјоделска задруга, на начин опре-
делен со самоуправната спогодба за здружување 
во сложена земјоделска задруга. 

Член 109 
На одговорноста и обврските на работната ор-

ганизација на кооперантите и основната органи-
зација на кооперантите сообразно се применуваат 
одредбите од член 105 до 108 на овој закон. 

5. — Остварување на самоуправувањето на 
здружените земјоделци 

Член НО 
Самоуправувањето на здружените земјоделци 

во земјоделската задруга, основна задружна орга-
низација, основна организација на кооперантите 
и работна организација на кооперантите се оства-
рува со сообразно применување на прописите за 
остварување на самоуправувањето на работници-
те во здружениот труд, ако не е поинаку опре-
делено со овој закон. 

Член 111 
Здружените земјоделци го остваруваат само-

управувањето на начин утврден со Самоуправниот 
општ акт и законот и тоа: со одлучување на со-
бири, референдуми и други видови на лично из-
јаснување, одлучување по пат на делегати во 
задружниот совет на основната задружна органи-
зација и собранието на земјоделската задруга; по 
пат на делегати во собранието на сложената зе-
мјоделска задруга, во работничкиот совет на сло-
жената организација на здружениот труд и во 
органите на деловните заедници и другите видови 
на здружување; по пат на делегати во органите 
на управувањето во самоуправните интересни за-
едници и во други самоуправни организации и за-
едници во собранијата на, општествено-политички-
те заедници со^ склучување на општествени дого-
вори, самоуправни спогодби и донесување на са-
моуправни општи акти, со контрола н а , извршува-
ње на актите кои ги донесуваат здружените зе-
мјоделци, односно нивните органи. 

Член 112 
Во основната задружна организација, односно 

земјоделската задруга во чиј состав нема основни 
задружни организации во која здружените земјо-
делци и работниците на земјоделската задруга 
одлучуваат заедно и рамноправно, ако со овој за -
кон или со самоуправната спогодба за здружува-
ње во основната задружна организација, односно 
задругата не е одредено за одредени прашања 
здружените земјоделци, односно работниците да 
одлучуваат самостојно. 

Кога здружените земјоделци и работници во 
основната задружна организација, односно во за-
другата одлучуваат рамноправно, одлуката се сме-

/ та за донесена кога ќе ја прифати мнозинството 
на здружените земјоделци и мнозинството на ра-
ботниците на начин утврден со статутот. 

Кога рамноправно одлучуваат здружените зе-
мјоделци и работниците на земјоделската задруга 
која во својот состав има основни задружни орга-
низации, односно основни организации на здру-
жениот труд, одлуката се смета за донесена кога 
ќе ја прифати мнозинството на здружените земјо-
делци и мнозинството на работниците во секоја 
основна задружна организација и основна орга-
низација на здружениот труд во состав на земјо-
делската задруга. 

Член ИЗ 
Здружените земјоделци и работниците во зе-

мјоделската задруга со референдум одлучуваат: за 
самоуправна спогодба за здружување на земтоттел-
ците во земјоделска задруга, во основна задруж-
на организација, во сложена земјоделска задруга, 

во сложена работна организација и со деловна 
заедница; за промените во организацијата; за ста-
тутот на задругата на основната задружна орга-
низација, на сложената задруга и сложената ра-
ботна организација; за основите на планот; за 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи и заедничка» потрошувачка на 
работниците; за одлуките кои се однесуваат за 
враќање на здружените средства, за други само-
управни спогодби, кога тоа е утврдено со закон, 
како и за други прашања утврдени со самоуправ-
ната спогодба и со статутот. 

Здружените земјоделци и работниците на зе-
мјоделската задруга со референдум одлучуваат и 
за други прашања за кои се одлучува со лично из јас-
нување ако за тоа одлучи мнозинството на здру-
жените земјоделци и мнозинството на работници 
во земјоделската задруга, основната задружна ор-
ганизација, односно во организацијата на здруже-
ниот труд во состав на земјоделската задруга, од-
носно во основната организација на кооперантите. 

Член 114 
Орган на управување на земјоделската задру-

га е собранието на земјоделската задруга кое во 
начело има положба, права, обврски и одговор-
ности на работничкиот совет на работната орга-
низација. 

Во земјоделска задруга со помалку од 30 здру-
жени земјоделци која во својот состав нема ос-
новни. задружни организации, основни организа-
ции на здружениот труд и работна заедница, не 
се формира собрание &а земјоделската задруга. 
Во таков случај сите здружени земјоделци вршат 
функција на собрание на земјоделската задруга, 
одлучуваат со лично изјаснување за прашања кои 
се со закон ставени во надлежност на собранието 
на земјоделската задруга. 

Член 115 
Собранието на земјоделска задруга која во 

својот состав има основни задружни организации, 
односно основни организации на здружениот труд 
и работна заедница, го претставуваат делегати на 
здружените земјоделци и работници на тие орга-
низации и на работната заедница непосредно из-
брани во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување на земјоделците во земјоделска за-
друга, со статутот на земјоделската задруга и со 
законот. 

Во собранието на земјоделската задруга мора 
да биде застапена секоја основна задружна орга-
низација, основна организација на здружениот 
труд и работната заедница во нејзиниот состав на ј -
малку со по еден делегат. 

Во собранието на земјоделската задруга деле-
гатите се бираат сразмерно на бројот на здруже-
ните земјоделци и работници во основните задруж-
ни организации, основните организации на здру-
жениот труд и работната заедница во составот на 
земјоделската задруга. 

Член 116 
Одредбите на овој закон за собранието на зе-

мјоделската задруга, сообразно се применуваат и 
на собранието на работната организација на ко-
оперантите како орган на управувањето на работ-
ната организација на кооперантите. 

Член 117 
Орган на управување на основна задружна 

организација е задружниот совет на основната 
задружна организација, кој во начело има по-
ложба, права, обврски и- одговорности на работ-
ничкиот совет на основната организација на здру-
жениот труд. 

Во основната задружна организација со по-
малку од 30 здружени земјоделци, односно здру-
жени земјоделци и работници не се (Нормира за-
дружен совет. Во таков случај сите здружени 
земјоделци и работници вршат функција на за-
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дружен совет на основната задружна организаци-
ја и одлучуваат со лично изјаснување за ирмит I-
њата кои со закон се ставени во надлежност на 
задружниот совет на основната задружна органи-
зација. 

Задружниот совет на основната задружна ор-
ганизација го чинат делегати на здружените зе-
мјоделци, односно здружените земјоделци и ра-
ботниците организирани во основната задружна 
организација.. 

Член 118 
Орган на управувањето на основна организа-

ција на кооперантите е совет на основната органи-
зација на кооперантите. 

Одредбите од член 117 на овој закон сообраз-
но се применуваат на советот на основната орга-
низација на кооперантите. 

Член 119 
Орган на управување на сложена земјоделска 

задруга е собранието ќа сложената земјоделска 
задруга кое во начело има положба, права, обврс-
ки и одговорности на органот на управувањето на 
сложена организација на здружениот труд. 

/ 

Член 120 
Во организациите на здружените земјоделци, 

како и во сложената земјоделска задруга можат 
да се формираат извршни органи на органот на 
управувањето на тие организации. 

Во земјоделската задруга, основните задружни 
организации, основната организација на кооперан-
тите и работната организација на кооперантите 
како и во сложената земјоделска задруга постои 

• работоводен орган, како индивидуален работово-
ден орган или како колегијален работоводен ор-
ган. 

Работоводни^ органи на организациите од 
став 2 на овој член во начело имаат положба, 
права, обврски и одговорности на работоводните 
органи на организациите на здружениот труд. 

Член 121 
Заради остварување и заштита на своите са-

моуправни права, здружените земјоделци и работ-
ниците во земјоделската задруга, основната за-
дружна организација и сложената земјоделска за-
друга имаат право и должност да остваруваат 
самоуправна контрола непосредно преку органите 
на управувањето и преку посебен орган на само-
управна контрола. 

Во основната задружна организација во која 
се организирани здружените земјоделци и работ-
ниците остваруваат самоуправна контрола рамно-
правно. , 

Член 122 
Заради остварувањето на заштитата на сво-

ите самоуправни права, земјоделците здружени во 
основна организација на кооперантите и во ра-
ботна организација на кооперантите имаат право 
да остваруваат самоуправна контрола непосредно 
преку органите на управувањето и преку посебен 
орган на самоуправната контрола. 

Во основната организација на кооперантите и 
работната организација на кооперантите, земјодел-
ците и работниците остваруваат самоуправна кон-
трола рамноправно. 

Органот на самоуправната контрола во основ-
ната организација на кооперантите, односно во 
работната организација на кооперантите има во 
начело положба, права, обврски и одговорности 
на органот на самоуправната контрола во органи-
зациите на здружениот труд. 

Член 123 
Органите на земјоделската задруга, основната 

задружна организација, основната организација на 
кооперантите, работната организација на кооперан-
тите, сложената земјоделска задруга и другите 
видови на здружување и организирање на земјо-
делците должни се, во согласност со насоките кои 
им ги даваат здружените земјоделци и работници, 

да обезбедат известување на здружените земјо-
делци и работниците за соработка со земјоделците, 
работењето, материјалната и финансиската состој-
ба, стекнувањето и распоредувањето на доходот, 
користењето на средствата и за другите прашања 
од интерес за одлучување и вршење на контрола. 

V. — ДЕЈНОСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУ-
ГИ- И ДРУГИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРУЖУВАЊЕ 

Член 124 
Основната задружна организација, во состав 

на земјоделската задруга и основната организаци-
ја на кооперантите, може да извршува основни и 
споредни дејности. 

Секоја организација од став 1 на . овој член 
може, покрај основната дејност, да извршува деј-
ности кои непосредно служат за извршување на 
нејзината основна дејност, ако е вообичаено да 
се извршуваат кон одредена основна дејност во 
помал обем или повремено, или ако нивното из-
вршување придонесува за поповолното користење 
на капацитетите, суровините, отпадоците или по-
мошниот материјал кој се употребува за извршу-
вање на основната дејност или ако во друг поглед 
служат за порационално извршување на основната 
дејност. 

Земјоделското производство, како основна деј-
ност опфаќа производство во поледелството, гра-
динарството, овоштарството, лозарството, сточар-
ството и другите гранки на земјоделското произ-
водство и давање на земјоделските услуги. 

Сите видови на здружените земјоделци, покрај 
непосредното занимавање со земјоделско производ-
ство, можат да се занимаваат и со други незем-
јоделски дејности, доколку тие им служат на по-
требите на здружените земјоделци и селото 
и обезбедуваат подобрување на условите за 
живот и работа, односно повисок доход, како 
што се: селски туризам, домашна ракотворба, пре-
работка на земјоделски производи, сервиси за 
одржување на земјоделски машини и друга опре-
ма за домаќинствата, одделни занаетчиски дејнос-
ти, угостителски капацитети и други дејности од 
малото стопанство ако ги исполнуваат условите 
пропишани за таа дејност. 

Дејностите на основната задружна организаци-
ја, основните организации на здружениот труд 
во составот на земјоделската задруга и основната 
организација на кооперантите се утврдуваат со 
самоуправната спогодба за здружување на земј одел-
ците во земјоделска задруга, односно со самоуп-
равната спогодба за потрајна соработка на земјо-
делците со организацијата на здружениот труд. 

Во случај "на сомневање или спор, надлежни-
от орган на општ ес твен о -политичкат а заедница, 
односно организацијата овластена со закон 'соглас-
но со деловните обичаи утврдува кои дејности мо-
жат да се вршат како споредни дејности во смис-
ла на овој закон. 

Член 125 
Дејностите на земјоделската задруга која во 

својот состав има основни задружни организации 
се дејности кои ги обавуваат тие основни органи-
зации. 

Дејностите на работната организација на ко-
оперантите која во својот состав има основни 
организации на кооперантите и основните органи-
зации на здружениот труд се дејности кои ги из-
вршуваат тие основни организации. 

Дејностите на сложената земјоделска задруга 
се дејности на земјоделските задруги и другите 
видови на здружување на земјоделците кои се 
утврдени со самоуправната спогодба за здружу-
вање во сложената земјоделска задруга. 
VI. ПРЕСТАНОК НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАДРУГА 

Член 126 
Земјоделската задруга престанува да постои 

ако: 
— спрема неа е изречена мерка за забрана на 

вршење на дејноста поради тоа што не ги ис-
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полнува со закоп пропишаните услови за извршу-
в а л е па својата дејност, а во рок определен со 
актот за изрекување на мерката не ги ^исполнува 
условите за извршување на таа дејност, односно 
не ја промени дејноста; 

— потрајно не е во можност да ги обновува 
општествените средства со кои работи и да обез-
бедува остварување на со Уставот загарантираните 
права на здружените земјоделци и работници кои 
работат во земјоделската задруга; 

— со правосилна судска пресуда се утврди 
ништожност^ на уписот за основање на земјо-
делската задруга во судскиот регистар; 

— не е во можност потрајно да ги исполнува 
обврските кои се исплатуваат од нејзиниот доход. 

Во случаите од став 1 алинеја 1 и 2 на овој 
член се спроведува постапка за редовна ликвида-
ција под условите и начинот утврдени со општите 
прописи за организацијата на здружениот труд, а 
во случај од став 1 алинеја 4 на овој член, се 
спроведува постапка за стечај под условите и на 
начин утврден со општите прописи за престанок 
на организациите на здружениот ТРУД. 

Одредбите од став 1 и 2 на овој член сообраз-
но се применуваат и на другите видови на здру-
жување на земјоделците. 

Член 127 
Средствата во општествена сопственост кои ќе 

преостанат по спроведената постапка за редовна 
ликвидација на земјоделската задруга, односно 
престанокот на земјоделската задруга по член 126 
став 1, алинеја 1, 2 и 3 од овој закон ги презема 
општината на чија територија имала седиште зе-
мјоделската задруга која престанала. 

Средствата од став 1 на овој член општината 
ги доделува, по правило, на земјоделска задруга, 
односно на друга организација со која земјодел-
ците се здружуваат. 

V I I СОРАБОТКА НА ИНДИВИДУАЛНИ ЗЕМЈО-
ДЕЛЦИ КОИ НЕМААТ СВОЈСТВО НА ЗДРУЖЕН 
ЗЕМЈОДЕЛЕЦ СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 128 
Индивидуалните земјоделци можат да сорабо-

туваат привремено и без заеднички ризик со ор-
ганизација на здружените земјоделци, заради 
подобрување на условите на својот живот и работа; 
унапредување на земјоделското производство; за-
едничките набавки на суровини и други матери-
јали за репродукција; соработка во земјоделското 
производство; заедничка продажба на земјоделски 
и други производи и услуги; организирано вклу-
чување во стоковната размена и во остварувањето 
на нивните други интереси. 

Член 129 
Индивидуалните земјоделци кои привремено и 

без заеднички ризик соработуваат со организаци-
јата на здружените земјоделци, ги остваруваат 
своите права во согласност со самоуправната спо-
годба за здружување и со статутот на таа орга-
низација. 

Земјоделците од став 1 на овој член: 
— имаат право и обврска рамноправно со здру-

жените земјоделци и работниците во организации-
те на здружените земјоделци да учествуваат во 
управувањето со работите на таа соработка со од-
лучување на собири и на други начини утврдени 
со статутот на таа организација, 

— имаат право да бидат известени за резул-
татите од таа соработка, 

— имаат право -на увид во деловните книги во 
кои се искажуваат резултатите од таа соработка, 

— имаат и други права, обврски и одговорнос-
ти утврдени со договорот кој индивидуалниот 
земјоделец го склучува со организацијата со која 
соработува, во согласн ост со начелата кои важат 

за здружувањето на земјоделците во земјоделските 
задруги, односно за остварување на трајна сора-
ботка со организациите на здружениот труд. 

VIII. — ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИ РЕГИСТАР I 
Член 130 

Земјоделските задруги, основните задружни 
организации, основните организации на здружени-
от труд во состав на земјоделските задруги, дру-
гите видови на здружување на земјоделците, сло-
жените земјоделски задруги, основната и работ-
ните организации на кооперантите и работните за-
едници на тие организации кои со самоуправна 
спогодба или со самоуправен општ акт се овлас-
тени да стапуваат во правен промет со трети ли-
ца, се запишуваат во судски регистар ка ј надлеж-
ниот суд на начин и под услови утврдени со по-
себен закон. 

IX. — КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 131 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се каз-

ни за стопански престап земјоделската задруга, 
основната задружна организација, основната ор-
ганизација на кооперантите, работната организа-
ција на кооперантите или друг вид на здружува-
ње на земјоделците ако склучи договор или из-
врши друга работа во^ рамките на своите регис-
трирани основни и споредни дејности (член 124). 

За стопански престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице со парична казна 
во износ од 2.000 до 10.000 динари. 

Член 132 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок: 
1. — земјоделската задруга која во својот 

состав нема основни задружни 'организации, ос-
новната задружна организација или основната ор-
ганизација на кооперантите, ако за здружениот 
земјоделец не го евидентира неговото материјално 
и финансиско работење со земјоделската задруга, 
односно со основната задружна организација, ос-
новната организација на кооперантите (член 96 
став 1); 

2. — земјоделската задруга која во својот сос-
тав нема основна задружна организација, основ-
ната задружна организација и основната органи-
зација на кооперантите, ако не утврди со самоуп-
равниот општ акт, период за исплатување на акон-
тација и висина на аконтацијата која се исплату-
ва на здружените земјоделци, или ако не ја ис-
плати аконтацијата на здружениот земјоделец во 
периодот или во износот утврден со самоуправ-
нибт општ акт, или ако на Здружениот земјоделец 
при исплатата на аконтацијата не му врачи во 
писмен вид пресметка за аконтацијата (член 97); 

3. — земјоделската задруга, основната задруж-
на организација, основната организација на коопе-
рантите, работната организација на кооперантите, 
сложената земјоделска задруга и друг вид на здру-
жување на земјоделците и работниците ако нив-
ните органи не обезбедат известување на здруже-
ните земјоделци и работниците за фактите од член 
123 на овој закон во согласност со насоките кои 
им ги даваат здружените земјоделци и работни-
ците. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице со парична казна до 
5.000 динари. 

Член 133 
Со парична казна до 30.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1. — земјоделската задруга која во својот сос-

тав нема основни задружни организации, основ-
ната задружна организација, основната организа-
ција на кооперантите или друг вид на здружува-
ње на земјоделците, ако не води именик на здру-
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жените земјоделци или ако не ги запише сите 
здружени земјоделци во тој именик (член 89 
став 1); 

2. — основната задружна организација или ос-
новната организација на кооперантите ако во рок 
од осум дена од денот на донесувањето не ја до-
стави одлуката за своето организирање или издво-
јување на другите основни организации, односно 
на здружените земјоделци и работниците (член 
36 став 3, член 47 став 1 и член 56 став 3). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе' се 
казни и одговорното лице со парична казна до 
3.000 динари. 

Член 134 
Со парична казна до 30.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок заедницата на основа на договор 
ако купи заради продажба или ако продаде туѓи 
производи (член 68 став 2). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице со парична казна до 
5.000 динари. 

Член 135 
За стопански престап, односно прекршок, ор-

ганизацијата може поблаго да се казни или осло-
боди од казна ако стопанскиот престап, односно 
прекршок го открил и пријавил органот на само-
управната контрола или друг орган на таа орга-
низација или ако го откриле и пријавиле здруже-
ните земјоделци и работниците во таа органи-
зација. 

X. — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 136 
Постојните земјоделски задруги, основни за-

дружни организации, други видови на здружу-
вање на земјоделци, сложени земјоделски задруги, 
основни и работни организации на кооперантите, 
земјоделски и задружни сојузи должни се да ја 
сообразат својата организација и да ги усогласат 
самоуправните општи акти со одредбите и роко-
вите на овој закон и програмите за спроведување 
на овој закон, а најдоцна во рок од една година 
од денот на неговото влегување во сила. 

Член 137 
Ако постапката за основање на земјоделска за-

друга или други видови на здружување на земјо-
делците или .постапката за вршење на статутарни 
промени била во тек на денот на стапување во 
сила на овој закон, постапката ќе се заврши по 
одредбите на овој закон. 

Член 138 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за здружување на 
индивидуалните земјоделски производители („Служ-
бен весник на СРМ" број 29/73, 20/74 и 45/74). 

Член 139 
- Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

518. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-

НИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 
1985 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за утврдување на сто-
пански недоволно развиените краишта во периодот 
од 1981 до 1985 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на '23 
декември 1980 година. 

Бр. 08-3042 
23 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СЕМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закоч се утврдуваат краишта во Соци-

јалистичка Република Македонија кои во перио-
дот од 1981 до 1985 година се сметаат за стопански 
недоволно развиени. 

Член 2 
Како стопански недоволно развиеш! краишта 

се сметаат подрачјата на општините: Берово, Ма-
кедонски Брод, Виница, Гостивар, Дебар, Демир Хи-
сар, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Крушево, 
Радовиш, Ресен, Струга и Тетово. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „-Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 19811 година. 

519. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социј а листичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИ-
СОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И 

СТАНОВИТЕ ВО 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за пописот на населе-
нието, домаќинствата и становите во 1981 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествен о-по литичкиот собор, одржани на 23 
декември 1980 година. 

Бр, 08-3065 
23 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсан, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОПИСОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИН-

СТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат: подготовките, ор-

ганизацијата и спроведувањето на пописот на на-, 
селението, домаќинствата и становите во 1981 годи-
на (во натамошниот текст: Пописот) на терито-
ријата на Социјалистичка Република Македонија 
утврден со Законот за рооис на населението, дома-
ќинствата и становите во 1981 година („Службен 
лист на СФРЈ" број 41/80) и начинот за обезбеду-
вање на средствата за финансирање на пописот. 
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Член 2 
Пописот ќе се изврши во време од 1 до 15 ап-

рил 1981 година, според состојбата на ден 31 март 
1981 Година во 24 часот. 

Член 3 
Подготовките за Пописот, организацијата и не-

говото спроведуваше ги извршуваат: 
1. Републичкиот завод за статистика, 
2. Заводот за општествено планирање и ста-

тистика на град Скопје и 
3. (Општинските пописни комисии и пописи ата 

комисија на Градската заедница на град Скопје. 

Член 4 
Републичкиот завод за статистика на Соција-

листичка Република Македонија соработува со Со-
јузниот завод за статистика, републичките и покра-
инските заводи за статистика во изработка на ме-
тодологијата на Пописот, соработува со други ре-
публички органи и организации во подготовките, 
организацијата и спроведувањето на Пописот; врши 
навремено и соодветно известување на населението 
за целите и задачите на Пописот; печати обрасци 
и упатства за пописот; врши распределување на 
пописните обрасци и упатствата до општинските поп-
исни комисии; назначува републички инструктори; 
врши стручна обука на членовите на пописните коми-
сии, на инструкторите и контролорите; им дава струч-
на помош на надлежните органи во општините и 
на општинските пописни комисии во подготовки-
те, организацијата и спроведувањето на Пописот; 
изработува упатства за Пописот, нормативи и пре-
сметка за трошоците за Пописот и за распореду-
вање на финансиските средства на општинските 
пописни комисии; врши собирање, контрола и под-
готовка на пописниот материјал за обработка; об-
работува податоци собрани во Пописот и објавува 
резултати од Пописот. 

Член 5 
Заводот за општествено планирање и статис-

тика на град Скопје соработува со Републичкиот 
завод за статистика во подготовките и извршува-
њето на Пописот на подрачјето на град Скопје; ја 
координира работата и дава помош на надлежните 
органи на градската заедница и општините околу 
обележувањето на улиците со називи и нумераци-
јата на куќите; во фазата на ревизијата на до-
кументите на статистичкиот катастар дава струч-
на помош на органите и стручните служби на град-
ската заедница и општините надлежни за кому-
нални работи и урбанизам, води грижа за правил-
но и благовремено известување на населението на 
своето подрачје за целите и значењето на Попи-
сот, како и за начинот и времето на неговото спро-
ведување; дава стручна помош и врши увид во 
работата на пописните комисии на општините од 
подрачјето на град Скопје. 

Член 6 
Општинската пописна комисија го подготвува, 

организира и спроведува Пописот на подрачјето 
на општината; го известува населението за зна-
чењето на Пописот и за правата и должностите 
на граѓаните во Пописот; определува и именува по-
требен број општински инструктори, попишу вани 
и контролори и организира обука на учесниците во 
Пописот, врши распоред на попишутвачите, инс-
трукторите и контролорите; организира пополнува-
ње на „Помошен лист" за работниците во органи-
зациите на здружениот труд и во другите органи-
зации и заедници каде што засновале ра-
ботен однос; презема мерки за навремено оп-
фаќање на единиците во Пописот; презема 
и распоредува пописен материјал на попишу-
вачите; на учесниците во Пописот им издава 
овластување за работа; ја следи работата на сите 
учесници во Пописот и се грижи за правилна при-
мена на методолошките и организациони упатства; 
го презема и го контролира пописниот материјал од 
инструкторите; изработува први резултати од По-
писот за: населби, месни заедници и општината и 

ги доставува на Републичкиот завод за статистика 
во рок од 10 дена по завршеното попишување; го 
доставува пописниот материјал на Републичкиот 
завод за статистика во пропишаниот рок; утврдува 
надоместоци за работата на учесниците во Пописот 
и се грижи за правилно и, рационално распореду-
вање и употреба на средствата за Пописот, изра-
ботува пресметка на потрошените средства за По-
писот, изработува пресметка на потрошените сред-
ства според упатството на Републичкиот завод за 
статистика; врши и други работи и задачи во врс-
ка со. подготовките и спроведувањето на Пописот 
во согласност со упатството за начинот на рабо-
тењето на пописните комисии. 

Пописната комисија од став 1 од овој член се 
состои најмалку од 5 члена. 

Собранието на општината именува претседател 
и потребен број членови на пописната комисија. 

Собранието на град Скопје именува претседа-
тел и членови на потесната комисија на градската 
заедница на град Скопје и поблиску ги определува 
нејзините задачи во координирањето на работата 
на пописните комисии на општините од подрач-
јето на град Скопје. 

Член 7 
Републичкиот секретаријат за правосудство ор-

ганизира и спроведува попишување на лица кои 
во моментот на Дописот ќе се затечат во притвор, 
или на издржување казна во казнено-поправните 
установи, односно воспитно-поправните домови. 

Пополнувањето на пописните обрасци за ли-
цата од став 1 на овој член се врши најдоцна до 
25 март 1981 година, со тоа што исполнетите об-
расци се доставуваат до живеалиштата на однос-
ните лица или до надлежните општински комисии 
најдоцна до 31 март 1981 година. 

Директорот на Републичкиот завод за статис-
тика, во согласност со републичкиот секретар за 
правосудство, донесува упатство за начинот на по-
пишувањето на лицата од став 1 од овој член. 

Член 8 
Општинските органи на управата и органите 

на управата на град Скопје надлежни за кому-
нални работи и урбанизам во рамките на својот 
делокруг, вршат обележување на називите на на-
селените места, улиците (плоштадите) и нумераци-
ја на куќите и воведуваат тековни регистри на 
улиците и куќните броеви. 

Надлежните органи, од став 1 на овој член из-
работуваат скици и описи на границите на статис-
тичките кругови и ги вцртуваат границите на мес-
ните заедници. 

Член 9 
За обработка на материјалот од Пописот, од-

носнд заради целосно извршување на задачите од 
Пописот, Републичкиот завод за статистика може 
да вработува лица на определено време повеќе од 
6 месеци, а најмногу до 1 година. 

Член 10 
По завршувањето на Пописот Републичкиот за-

вод за статистика ги објавува првите резултати 
по. населени места и општини, во рок од 30 дена. 

Резултатите од Пописот, по утврдена програ-
ма за обработка, Републичкиот завод за статисти-
ка ги објавува во периодот од 1 декември 1981 го-
дина до 30 јуни 1983 година. 

Член И 
- Општинските пописни комисии во договор со 

организациите на здружениот труд и другите са-
моуправни организации и заедници ангажираат 
нивни работници за попишувачи, контролори и ин-
структори. 

За вршење на работите од став 1 на овој член, 
општинските пописни комисии не обезбедуваат по-
себен надоместок на личниот доход на ангажира-
ните работници. 
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Член 12 
За да се соберат што поточни податоци, ПОПИ-

не увачот може да побара од лицата опфатени со 
Пописот, лична карта како и други документи со 
кои може да се потврдат дадените одговори. 

Член 13 
Податоците собрани со Пописот се користат ис-

клучително за статистички цели. 
Податоците собрани од поединци што се од-

несуваат на нивните лични, семејни и имотни ус-
лови претставуваат службена тајна. 

Член 14 
Општините,, односно Градската заедница на 

град Скопје податоците од Пописот можат да ги 
користат за воведување на Регистар на населението. 

Член 15 . 
Средствата за подмирување на трошоците за 

спроведување на Пописот се обезбедуваат во ре-
публичкиот буџет. 

Обемот на потребните средства и нивната ди-
намика ќе се утврдува со републичкиот буџет за 
односната година врз основа на годишната програ-
ма, што ја утврдува Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Упатството за начинот на користењето на сред-
ствата за финансирање на Пописот го донесува ди-
ректорот на Републичкиот завод за статистика во 
согласност со републичкиот секретар за финансии. 

Член 16 
На надоместоците на лицата ангажирани во 

подготовките, организацијата и спроведувањето на 
Пописот (на попишувачи, инструктори, контроло-
ри и членови на пописни комисии) не се пресмету-
ваат и плаќаат придонеси и даноци. 

Член 17 
Републичкиот завод за статистика ќе му под-

несува на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија извештаи за извршување на про-
грамата од член 15 на овој закон и за потроше-
ните средства за финансирање на таа програма 
до крајот на март секоја година за претходната 
година, а до крајот на март 1984 година ќе подне-
се извештај за вкупно потрошените средства. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР 

520. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАШЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУПЕ-

ЊЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за вршење на хидро-
метеоролошки работи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на. Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 декември 1980 
година. 

Бр. 08-30В0 
23 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател 
- на Претседателството Ја СРМ, 

Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собна штето на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 

РАБОТИ 

Член 1 
Со овој закон се определуваат хидрометеоро-

лошките работи од општ интерес за Републиката и 
начинот на нивното вршење. 

Член 2 
Хидрометеоролошки работи од општ интерес за 

Републиката се: 
1) набљудување и мерење на хидролошките, ме-

теоролошките и биометеоролошките елементи и по-
јави, како и специјални мерења во областа на зраче-
њето, атмосферскиот електрицитет, радиоактивноста 
и загаденоста на врнежите, воздухот, водите и поч-
вата, 

2) проучување на времето, климата, површин-
ските и подземните води и нивното влијание врз 
биосферата, 

3) вршење на аеролошки и радарски метеоро-
лошки набљудувања и мерења, 

4) анализирање на времето и издавање на крат-
корочни, среднорочни прогнози и долгорочни из-
гледи за времето во Републиката, 

5) анализирање на состојбата и издавање на 
прогнози и извештаи за водостаите на реките, езе-
рата и вештачките акумулации, како и за мразот 
на реките и езерата, 

6) оценување на влијанието на времето врз 
развојот на земјоделските култури и издавање на 
агрометеоролошки прогнози, 

7) изработка на хидролошки, метеоролошки и 
биометеоролошки анализи, студии и елаборати, 

8) известување за појавата и развојот на хидро-
метеоролошките непогоди, 

9) давање извештаи, прогнози и предупреду-
вања на органите и организациите на .Републиката 
за одбрана од поплави и опасности од други еле-
ментарни непогоди, 

10) давање извештаи и прогнози за загаденоста 
на воздухот, водите и почвата од значење за заш-
тита на човековата околина, 

11) давање прогнози за хидрометеоролошките 
услови за одвивање на сообраќајот во Републиката, 

12) давање хидрометеоролошки и други подато-
ци од интерес на Народната одбрана и општестве-
ната самозаштита, 

13) истражување на промените на времето, кли-
мата и водите предизвикани со вештачки влија-
нија, како и проучување на методи за вештачко 
влијание на времето, климата и водите, 

14) собирање, обработување, контрола, чување, 
размена и објавување на хидрометеоролошки и био-
метеор ол описите податоци и на резултатите од ис-
тражувањата. 

Член 3 
Хидрометеоролошките работи од општ интерес 

за Републиката ги врши Републичкиот хидромете-
оролошки завод (во натамошниот текст: Заводот). 

Член 4 
Работите од член 2 на овој закон, Заводот ги 

врши преку станици, центри и други организацио-
ни единици. 

Член 5 
Основната мрежа на хидрометеоролошките ста-

ници ја утврдува Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Предлогот на основната мрежа на хидромете-
оролошките станици го изготвува Заводот врз ос-
нова на претходно 'прибавено мислење од репуб-
личките органи на управата надлежни за работите 
на народната одбрана, индустријата, земјоделството 
и шумарството, водостопанството, урбанизмот, 
здравството и социјалната политика, сообраќајот 
и врските, заштитата на човековата околина, ту-
ризмот и финансиите. 
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Член 6 
Хидрометеоролошки работи за свои потреби 

можат да вршат и организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници. 

Организациите и заедниците од став 1 на овој 
член се должни мерењата да ги вршат според ме-
тодологијата што важи за хидрометеоролошката 
служба во земјата. 

Организациите и заедниците од став 1 на овој 
член се должни за вршењето на хидрометеоролош-
ките работи од член 2 на овој закон да го извес-
тат Заводот во рок од 30 дена од денот кога ќе от-
почнат со вршењето на тие работи, како и доби-
ените резултати да му ги достават на Заводот во 
рок од 30 дена по завршувањето на работите. 

Член 7 
Хидрометеоролошките податоци и резултати од 

набљудувањата, мерењата и од истражувањата из-
вршени според член 2 на овој закон се јавни ос-
вен податоците и резултатите што претставуваат 
службена тајна. 

Заводот е должен без надоместок на републич-
ките органи и организации и на средствата за јав-
но информирање да дава општи дневни прогнози 
на времето, соопштенија и предупредувања за, опас-
ните хидрометеоролошки појави, кои се од посебен 
интерес и значај за заштитата на граѓаните и ор-
ганизациите од поплави, лавини, катастрофални 
појави на град, буроносни ветрови и други сложе-
ни хидрометеоролошки непогоди. 4 

Резултатите од набљудувањата, мерењата и ис-
тражувањата и податоците што ги издава Заводот 
се сметаат за службени резултати и податоци. 

Член 8 
Резултатите од набљудувањата, мерењата и ис-

тражувањата Заводот е должен благовремено да 
ги објавува во соодветни годишни и периодични 
публикации. 

Податоците од став 1 на овој член ќе бидат 
усогласени со потребите на стопанството, општес-
твените и другите дејности. 

Член 9 
Изградбата, односно реконструкцијата на об-

јектите или извршување на други работи на об-
јектите и земјиштето што се наоѓа во близина на 
хидролошките, односно метеоролошките станици на 
основната мрежа можат да се вршат само под ус-
лов со тоа да не се спречуваат мерењата и набљу-
дувањата на хидролошките и метеоролошките еле-
менти и појави. , 

Член 10 
Сопствениците, односно корисниците на зем-

јиштето се должни да дозволат премин преку зем-
јиштето на лицата овластени 'за вршење на хи-
дрометеоролошки работи на Заводот. 

Сопствениците, односно корисниците на земјиш-
тето од став 1 на овој член имаат право на надо-
месток на штетата што им е причинета со извршу-
вањето на хидрометеоролошките работи според 
прописите за експропријација. 

Член 11 
Заводот подготвува хидролошки, метеоролош-

ки и биометеоролошки подлоги за изработување на 
просторните и урбанистичките планови, како и за 
проектите на објектите од општ интерес за Репуб-
ликата. 

Член 12 
Подлоги од членот 11 на овој закон можат да 

изработуваат и организациите на здружениот труд 
и други самоуправни организации и заедници. 

На подложите од став 1 на овој член мислење 
дава Заводот. 

Член 13 
Заводот своите дневни оперативни активности 

како и разводот на тие активности и ра^в010т на 
хидрометеоролошките работи во Републиката ти 

усогласува со Сојузниот хидрометеоролошки завод, 
а поради остварување на единственост на хидро-
метеоролошката служба во земјата, како и за из-
вршување на обврските на Федерацијата спрема 
Светската метеоролошка организација, други др-
жави и меѓународни организации. 

Член 14 
Средствата за вршење на хидрометеоролошки-

те работи од општ интерес за Републиката се обез-
дуваат во Републичкиот буџет. 

Член 15 
За развој на хидрометеоролошките работи од 

општ интерес за Републиката, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесува по-
себна финансиска програма. 

Средствата за извршување на финансиската 
програма од став 1 на овој член се обезбедуваат во 
Републичкиот буџет и дел од средствата што1 Заво-
дот ќе ги оствари со вршење на услуги. 

Член 16 
Заводот може определени работи од овој закон 

да врши и за потребите на организациите на здру-
жениот труд, на други самоуправни организации 
и заедници и на граѓани (корисници на услугите) 
со надоместок. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој 
член се утврдува со договор меѓу Заводот и корис-
ниците на услугите. 

Член 17 
Приходите што Заводот ќе ги оствари со врше-

ње на работите од член 15 на овој закон можат да 
се користат за покривање на расходите за извршу-
вање на тие работи, за финансирање на Програма-
та за развој на хидрометеоролошките работи од 
општ интерес за Републиката, како и за посебни 
намени. 

За приходите, како и за расходите кои Заво-
дот ќе ги остварува со вршење на работите од член 
15 на овој закон се води посебна книговодствена 
евиденција. 

За распределбата на средствата остварени со 
вршење на работите од член 15 на овој закон по 
одбивањето на расходите Заводот донесува годиш-
на програма. 

На Програмата од став 3 на овој член соглас-
ност дава Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, 
г 

Член 18 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок организацијата, односно заедницата 
ако во определен рок не го извести Заводот* за от-
почнување со хидрометеоролошките работи, однос-
но не ги достави добиените резултати (член 6 
став 3). 

Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни 
за прекршок од став 1 на овој член и одговорното 
лице во организацијата, односно заедницата. 

Член 19 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок корисникот, односно сопственик от на 
земјиштето кој не ќе допушти премин преку зем-
јиштето на лицата што вршат хидрометеоролошки 
работи (член 9 став 1). 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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521. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НД ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА УЧЕСТВО 
НА РЕПУБЛИКАТА ВО ИЗГРАДБАТА НА ОБ-
ЈЕКТИ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА ПЕРИОДОТ 
ОД 1976 ДО 1980 ГОДИЛА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ1р\ 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за обезбедување на до-
полнителни средства за реализација на Програ-
мата за учество на Републиката во изградбата на 
објекти за физичка култура за периодот од 1976 
до 1980 година во Социјалистичка Република Ма-
кедонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 
декември 1980 година 

Бр. 08-3047 
23 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

• Претседател . 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕД-
СТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА 
УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ИЗГРАДБАТА 
НД ОБЈЕКТИ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА ПЕ-
РИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

. Член 1 
За реализација на Програмата зћ учество на 

Републиката во изградбата на објекти за физичка 
култура за периодот од 1976 до 1980 година во Со-
цијалистичка Република Македонија, се обезбеду-
ваат дополнителни средства во износ од 26 милио-
ни динари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обез-

бедат од Републичкиот буџет за 1981 и 1982 година. 
Член 3 

Распределбата и динамиката на користењето 
на средствата по корисници ќе ја определи Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

522. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка' Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЈАВУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ РЕПУБЛИЧ-

КИ ПРОПИСИ И ОПШТИ АКТИ 

Се прогласува Законот за објавување на за-
коните и другите републички прописи и општи 
акти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 23 декември 1980 година. 

Бр. 08-3063 
23 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ 

РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ И ОПШТИ АКТИ 

Член 1 
Законите и другите републички прописи и оп-

шти акти (во натамошниот текст: републички про-
писи) се објавуваат во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија" (во натамош-
ниот текст: „Службен весник на ОРМ"). 

Член 2 
Прописите и другите општи акти на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија и 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија што содржат податоци 
чие објавување би било во спротивност со интере-
сите на безбедноста и одбраната на земјата и со 
други општествени интереси утврдени со закон, за 
кои тоа ќе го одреди Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, односно Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, се објавуваат во посебен службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија (во 
натамошниот текст: посебен службен весник на 
СРМ). 

Во посебниот службен весник на СРМ се об-
јавуваат и прописите и другите општи акти на 
функционерите што раководат со републичките ор-
гани на управата и републичките организации и 
прописите и другите општи акти на републичките 
колегијални органи на управата што содржат по-
датоци чие објавување би било во спротивност со 
интересите на безбедноста и одбраната на земјата 
и со други општествени интереси утврдени со за-
кон, за кои тоа ќе го одреди функционерот, однос-
но колегијалниот орган што го донел тој пропис. 

Член 3 
Во „Службен весник на СРМ" се објавуваат: 
1. Уставот на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, републичките закони, републичкиот оп-
штествен план, републичкиот буџет и завршната 
сметка за извршување на буџетот, одлуките, дек-
ларациите, резолуциите, како и препораките на 
•Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија и неговите собори, Деловникот на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, делов-
ниците на ^соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, автентичните тол-
кувања на републичките закони, пречистените тек-
стови на закони што ги утврдува Законодавно-
правната комисија на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, прописите на Админи-
стративната комисија на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија и други акти на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, за кои тоа ќе одлучи да се објават во „Служ-
бен весник на СРМ"; 

2. Указите на Претседателството на Социјалис-
тичка Република Македонија, како и другите ак-
ти на Претседателството на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за кои е тоа определено со 
закон или за кои тоа ќе одлучи да се објават во 
„Службен весник на СРМ"; 



23/декември 1980 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 43 — Стр. Ш 

3. Деловникот на Советот на Републиката; 
4. Уредбите, одлуките, упатствата, решенијата 

и Деловникот на Извршниот совет . на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, како и 
другите акти на Извршниот совет за кои тој ќе 
одлучи да се објават во „Службен весник на СРМ"; 

5. Правилници, наредби и упатства на функ-
ционерот што раководи со републичкиот орган на 
управата и со републичката организација, реше-
нијата донесени вон управната постапка, како и 
актите на функционерот за кои тој ќе одлучи да 
се објават во »^Службен весник на СРМ"; 

6. Правилници, наредби и упатства на коле-
гијалниот орган на управата, односно на претседа-
телот на колегијалниот орган на управата и ре -
шенијата на тие органи донесени вон управната 
постапка, како и другите акти за кои ќе одлучи 
колегијалниот орган на управата, односно претсе-
дателот на колегијалниот орган на управата да се 
објават во „Службен весник на СРМ"; 

7. Договорите што ги склучуваат републички-
те органи со органите на другите социјалистички 
републики, и на социјалистичките автономни покра-
ини; 

8. Општествените договори и самоуправните 
спогодби во чие склучување учествуваат репуб-
лички органи; 

9. Одлуките и другите акти на Уставниот суд 
на Македонија; 

10. Одлуките и другите акти на Врховниот суд 
на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, 
Јавното обвинителство на Македонија, Јавното 
правобранителство на Македонија и Републичкиот 
општествен правобранител на самоуправувањето, 
за кои тоа е определено со закон; 

И. Исправките на републичките прописи. 

Член 4 
Во „Службен весник на СРМ" се објавуваат и 

општите акти на Народната банка на Македонија 
и на Службата на општественото книговодство во 
Социјалистичка Република Македонија, општите 
акти на самоуправните интересни заедници обра-
зувани за територијата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, општите акти на организациите 
на здружен труд и на другите самоуправни орга-
низации и заедници, општествените организации, 
здруженијата на граѓаните и на други организа-
ции (во натамошниот текст: самоуправни организа-
ции и заедници), на кои со закон им е доверено со 
свои акти да уредуваат определени односи од по-
широк интерес во областа на нивната дејност. 

Член 5 
Републичките прописи, како и општите акти 

на самоуправните организации и заедници од член 
4 на овој закон, се објавуваат во „Службен вес-
ник на СРМ" во текстот,што го утврдил републич-
киот орган или самоуправната организација, од-
носно заедница. 

Општествените договори и самоуправните спо-
годби се објавуваат во „Службен весник на СРМ" 
во текстот што го утврдиле учесниците во дого-
ворот или спогодбата. 

Член 6 
За објавувањето на законите и другите репуб-

лички прописи и општи акти на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, како и на 
општествените и другите договори во чие склучу-
вање учествувало Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија се грижи секретарот на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

За објавувањето на, актите на Претседателство-
то , на Социјалистичка Република Македонија се 
грижи секретарот на Претседателството на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

За објавувањето на актите на Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија се грижи секретарот на Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

За објавувањето на актите на републичките ор-
гани на управата, републичките организации и 
другите државни органи, како и на самоуправни-
те организации и заедници од член 4 на овој закон 
и на општествените и други договори во чие склу-
чување учествуваат тие, се грижи Републичкиот 
секретаријат за законодавство и организација. 

Налог за објавување на републичките прописи 
дава органот, односно одговорното лице што се 
грижи за објавувањето на републичките прописи 
во „Службен весник на СРМ". 

Член 7 
Републичките прописи се објавуваат, по пра-

вило, во првиот нареден број на „Службен весник 
на СРМ" ако се доставени за објавување во про-
пишаниот рок. 

Член 8 
Ако Републичкиот секретаријат за законодав-

ство и организација смета дека републичкиот про-
пис од член 3 точка б и б и член 6 став 4 на овој 
закон, не е во согласност со закон или со друг 
пропис или општ акт на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија или со пропис на 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонца, ќе му укаже на Из-
вршниот совет, пред објавувањето на тој пропис 
на таа несогласност и ќе му предложи на Изврш-
ниот совет преземање на соодветни мерки. 

Член 9 
Републичките прописи се објавуваат во „Служ-

бен весник на СРМ" на македонски јазик. 
Денот на излегувањето на „Службен весник на 

СРМ" е датумот означен на „Службен весник на 
СРМ". 

Член 10 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија ќе донесе прописи за 
роковите во кои се објавуваат републичките про-
писи и другите општи акти на организациите и 
заедниците во „Службен весник на СРМ", за на-
чинот на постапувањето на Работната организа-
ција „Службен весник на СРМ" со прописите, од-
носно општите акти што и се доставуваат заради 
објавување во „Службен весник на СРМ", како и 
за начинот на издавање и користење на посебниот 
службен весник на СРМ, во рок од 3 месеци од 
денот на влегувањето во оила на овој закон. 

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

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

523. 
Врв основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА &ОВИН-
СКО-ИЗ ДАВАЧКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИ-

ЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
Се прогласува Законот за Новинско-издавачка-

та работна организација Службен весник на СРМ, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 декември 1980 го-
дина. 

Бр. 08-3049 
23 декември 19в0 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љуп^о Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА НОВИНСКО -ИЗДАВАЧКАТА РАБОТНА ОР-

ГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Член 1 
Новинско-издавачката работна организација 

Службен весник на Социјалистичка Република Ма-
кедонија (во натамошниот текст: Работна организа-
ција Службен весник на СРМ) е новинско-изда-
вачка работна организација што врши дејност од 
општ интерес за Републиката. 

Член 2 
На Работната организација Службен весник на 

СРМ се применуваат прописите што важат за ор-
ганизациите на здружен труд во областа на из-
давачката дејност, ако со овој закон не е поинаку 
определено. 

Член 3 
Седиштето на Работната организација Службен 

весник на СРМ е во Скопје. 

Член 4 
Работната организација Службен весник на 

СРМ објавува во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" (во натамошниот 
текст: „Службен весник на СРМ") закони и други 
републички прописи и општи акти, како и други 
акти за кои тоа е определено со закон или со про-
пис на републички орган. 

Законите и другите прописи и општи акти, како 
и другите акти за кои е определено со закон или 
со пропис на републички орган да се објавуваат 
во „Службен весник на СРМ", се објавуваат без 
надоместок. 

Во „Службен весник на СРМ" можат со надо-
месток да се објавуваат и други општи акти чие 
објавување со закон или со друг пропис на репуб-
лички орган не е задолжително. 

Член 5 
Работната организација Службен весник на 

СРМ може да врши со надоместок и други новин-
ски и издавачки работи за потребите на републич-
ките органи, на органите на другите оппггествено-
политички заедници, на организациите на здружен 
тр(уд и на други самоуправни организации и заед-
ници и на други организации^ и граѓани, ако врше-
њето на тие работи не го попречува извршувањето 
на работите од член 4 на овој закон. 

Член 6 
Работната организација Службен весник на 

СРМ обезбедува приходи од претплата на „Служ-
бен весник на СРМ" и од продажба на одделни 
броеви на „Службен весник на СРМ". 

Член 7 
П р е т п л а т а т а цена за „Службен весник на 

СРМ" и мерилата за утврдување на цената на од-
делен број на „Службен весник на СРМ" по пред-
лог на Работната организација Службен весник на 
СРМ ги утврдува Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, а врз 
таа основа цената на одделен број на „Службен 
весник на СРМ" ја определува Работната органи-
зација Службен весник на СРМ. 

Член 8 
„Службен весник на СРМ" излегува по потреба. 

Член 9 
Работната организација Службен весник на 

СОРМ е должна податоците од законите и другите 
републички прописи и општи акти да ги чува како 
службена тајна додека не се објават. 

Член 10 
За „Службен весник на СЗРМ" се образува Из-

давачки совет. 

Издавачкиот совет го сочинуваат претставници 
на Републиката, на општината на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на Работната организација Служ-
бен весник на СРМ, на заинтересираните органи-
зации и заедници, на општествено-политичките ор-
ганизации (претставници на општествената заедни-
ца), како и делегати на работниците од Работната 
организација Службен весник на СРМ. 

Заинтересираните организации и заедници и 
бројот на нивните претставници во Издавачкиот 
совет се определува со Статутот на Работната ор-
ганизација Службен весник на СРМ. 

Собранието на општината на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на Работната организација Служ-
бен весник на СРМ ги определува и именува сво-
ите претставници во Издавачкиот совет. 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија именува тројца претставници на Репуб-
ликата во Издавачкиот совет. 

Член 11 
Издавачкиот совет на „Службен весник на 

СРМ" ти врши следниве работи: 
— ја утврдува развојната и уредувачката поли-

тика на „Службен весник на СРМ"; 
— дава мислење за основната намена на корис-

тењето на финансиските средства што Работната 
организација Службен весник на С1РМ ќе ги оства-
ри од претплата и од продажба на одделни броеви 
на „Службен весник на СВМ"; 

— ја разгледува програмата за работа на Ра -
ботната организација Службен весник на СРМ; 

— го разгледува начинот на вршењето на ра-
ботите од член 5 на овој закон; 

— дава мислење за именување и разрешување 
на работоводен орган. 

За работите од став 1 на овој член Издавач-
киот совет одлучува со мнозинство гласови на 
претставниците на општествената заедница и на 
делегатите на работниците од Работната организа-
ција Службен весник на СВМ. 

Член 12 
Работоводниот орган на Работната организација 

Службен весник на СВМ се именува и разрешува 
во согласност со Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 13 
Конкурсната комисија- за именување и разре-

шување на работоводен орган на Работната орга-
низација Службен весник на СРМ се состои од 8 
членови од кои по 2 члена именуваат: органот на 
управување на Работната организација Службен 
весник на СРМ, основната организација на Синди-
катот, Синдикатот на општествените дејности на 
Македонија и Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Член 14 
Надзор над законитоста на работата на Работ-

ната организација Службен весник на СРМ врши 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Заради обезбедување на условите за вршење 
на надзорот од став 1 на овој член Републичкиот 
секретаријат за законодавство и организација мо-
ж е од Работната организација Службен весник на 
СРМ да бара известување за одделни прашања во 
врска со издавањето на „Службен весник на СРМ", 
а посебно во врска со извршувањето на работите 
од пленовите 4 и 5 на овој закон. 

Ако Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија утврди дека не 
се обезбедува или во недоволна мера се обезбедува 
остварувањето на утврдената развојна и уредувач-
ка политика, како и утврдениот редослед и роко-
вите на објавувањето на прописите и другите оп-
шти акти во „Службен весник на СРМ", ќе пре-
земе соодветни мерки. 
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Член 15 
Ако работоводниот орган смета дека е доне-

сен самоуправен општ акт или поединечен акт кој 
не е во согласност со Уставот, односно кој е во 
спротивност со закон, освен поединечниот акт до-
несен во управна постапка и акт по кој за конеч-
но одлучување е предвидена надлежност на судот, 
ќе го запре извршувањето на таквиот акт и за тоа 
во рок ,од три дена од денот на запирањето на 
извршувањето на актот е должен да го извести 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 16 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија дава согласност на одредбите од Само-
управната спогодба за здружување и на Статутот 
на Работната организација Службен весник на 
СРМ, што се однесуваат на уредувањето на „Служ-
бен весник на СРМ" и на остварувањето на посеб-
ниот општествен интерес. 

Член 17 
Работната организација Службен весник на 

СРМ внатрешната организација и работењето ќе ги 
усогласи со одредбите на овој закон во рок од 
една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

524. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 ор 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН 
ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕД-
СТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБ-
ЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИ-

ОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување на З а -
конот за задолжителен заем за обезбедување посто-
јани средства на Фондот на Федерацијата за кре-
дитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покра-
ини во периодот од 1976 до 1980 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 
декември 1980 година. 

Бр. 08-3043 
23 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, { 

Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТО-
ЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗ-
ВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1976 до 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за задолжителен заем за обезбеду-

вање постојани средства на Фондот на Федера-
цијата за кредитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и автоном-
ни покраини во периодот од 1976 до 1980 година 
(„Службен весник на СРМ" број 44/76, 6/79 и 42/79), 
во насловот бројот „1980" се заменува со бројот 
„1981". 

Член 2 
Во член 1 по зборот „декември" бројот „1980" 

се заменува со бројот „1981". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на, објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1981 година. 

525. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА СТАНУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот за самоуправните интересни заедници на 
станувањето, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 23 декември 1980 година. 

Број 08-3048 
23 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ. 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУП-
РАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА СТАНУ-
ВАЊЕТО 

Член 1 

Во Законот за самоуправните интересни заед-
ници на станувањето („Службен весник на СРМ" 
број 49/74, 9/78, 26/80 и 33/80) во член 5 точка 5 и 
во член 10 точка 6 зборовите „работните луѓе со 
пониски доходи, за" се бришат.-

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од 
денкзт на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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526. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

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

ВАЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 декември 1980 
година. 

Број 08-3046 
23 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е* р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за пензиското и инвалидското оси-

гурување („Службен весник на СРМ" број 39/78. 
и 6/79 — пречистен текст)ј член 135 став 1 се ме-
нува и гласи: 

„Пензиите задолжително се усогласуваат со 
движењето на номиналните лични доходи на сите 
вработени во организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници 
во Републиката." 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Усогласувањето на пензиите се врши секоја 

година ^о висина на порастот на номиналните 
лични доходи о с т в а р е а во претходната година." 

Досегашните ставови 2, 3 и 4 стануваат ставови 
3, 4 и 5. 

Во став 5 кој станува став 6 зборовите „тро-
шоците на животот и" се бришат. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1981 година. • 

527. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот за републичкиве даноци на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 декември 1980 го-
дина. 

Број 08-3045 
23 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството1 на СРМ, 

Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

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

ЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 

Во Законот за републичките даноци на граѓа-
ните („Службен весник на СРМ" број 35/78, 41/78, 
37/79 и 43/80), во член 2 алинеја 1 стапката „0,5°/о 
се заменува со стапката „1°/о'\ 

Член 2 

Во член 3 став 1 точка 1, алинеја 1 стапката 
„1°/о", се заменува со стапката „1,5°/о", а во алинеја 
2 стапката „2°/о" се заменува со стапката „3°/о". 

Во точка 2 стапката „11°/о" се заменува со стап-
ката „20%". 

Член 3 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1981 година. 

528. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичката Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПО-
СЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

И УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за посебниот данок на промет 
на производи и услуги, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 декември 1980 го-
дина. ~ 

Број 08-3044 
23 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на 

производи и услуги („Службен весник на СРМ" 
број 39/77, 42/77, 41/78, 24/79, 37/79 и 26/80 — пре-
чистен текст), во член 3-а во вториот ред бројот 
„40" се заменува со бројот „34". 

Член 2 
Во тарифниот број 1 од Тарифата за посеб-

ниот републички данок на промет стапката „6 от-
сто" се заменува со стапката „7%". 

Член 3 
Во тарифниот број 2 точка 1 алинеја 1 од Та-

рифата за посебниот републички данок па промет 
зборот „природно" се заменува со зборот „природна", 
а зборот „вино" се брише. Во алинеја 4 по зборот 
„отсто" точката се заменува со сврзникот „и", а по 
алинејата 4 се додава нова алинеја 5 која гласи: 

„— природно вино 2 отсто" 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „ С л у п а н весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1981 година. 

529. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а во врска 
со член 73 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ" број 15/77), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 де-
кември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
ДЕВИЗИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕ-
ПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ЗА 1981 ГО-
ДИНА 

Член 1 
За потребите на Републиката и на општините во 

1981 година, се утврдува вкупен износ на девизи во 
динарска противвредност од 520.500.000 динари. 

Член 2 
Обемот на девизите и правото на купување на 

девизи за потребите на Републиката и општините, 
односно за нивните органи и организации од член 
1 на оваа одлука ќе ги утврди, по одделни намени 
и корисници, Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

. Член 3 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии да може, до утврдувањето на распоредот на де-
визите според член 2 од оваа одлука, да одобрува 
користење на средства по барање на одделни- ко-
рисници, кои во секој поодделен случај не го над-
минуваат износот од 100.000 динари. 

Член 4 
Со девизите од член 1 на оваа одлука може да 

се вршат плаќања до 31 декември 1981 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1981 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3041' 
23 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот, на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Мито Мицајков, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

530. 
Врз оснива на- член 62 од Уставот на СР Маке-

донија и член 122 од Законот за средно образова-
ние и воспитание („Службен весник на СРМ" број 
25'79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здружени-
от труд, одржа р а на 23 декември 1980 година и на 
седницата на СоОрапметЈ >м Републичката заедница 
на образованието, одржана на декември 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕ-

НО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Со оваа одлука привремено се утврдува виси-

ната на- придонесот од доходот на основните ор-
ганизации на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници и од личните дохо-
ди на работниците и другите работни луѓе за обез-
бедувањето средства за насочено образование по 
пат на самоуправно спогодување, во рамките на са-
моуправните интересни заедници на насоченото об-
разование. 

Член 2 
Придонесот за насочено образование се утвр-

дува во висина од 2,32°/о од доходот на основните 
организации на здружениот труд и другите корис-
ници на општествени средства распоредени со Од-
луката за утврдување на стопанските и нестопан-
ските дејности („Службен лист на СФРЈ" број 
14/77), во областа на дејностите од 01 до 11. 

Член 3 
Придонесот за насочено образование од личниот 

доход на работниците се утврдува во висина од 
3,55% од личните доходи на работниците и другите 
работни луѓе, освен работниците вработени ка ј об-
врзниците од член 2 на оваа одлука. 

Член 4 
Обврзници на придонесот од доходот и на при-

донесот од личниот доход, средствата ги уплатуваат 
во самоуправните интересни заедници за насоче-
ното образование што ги основале на начин и од 
основица кои важеле до влегувањето во сила на 
оваа одлука. 
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Члеќ 5 
"Во поглед на роковите и начинот на пресмету-

вањето, уплатувањето, застареноста и присилната 
наплата на придонесите од доходот и од личниот 
доход, ќе се применуваат прописите што важеле до 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1981 година. 

Број 08-3040 
23 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Мито Мицајков, е. р. 

531. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 40/74, 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 

х здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 23 декември 1980 година, донесе 

Д-Р Ружа Пановска, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Владо Ивановски, секретар на Одборот за не-
гување на револуционерните традиции при РО на 
СЗБ од НОВ на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 80-3035 
23 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на ^Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, * СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Мито Мицајков, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

533. О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ 

КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ — Клиника за хематологија се 
именуваат: 

Лирие Ибрахими, наставник во ОУ „Лирија" — 
Скопје, член на Општинската конференција на 
СКМ „Центар" и 

д-р Стево Стровјанов, началник на одделение 
при Медицинскиот центар во Титов Велес. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3033 
23 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

532. 
Врз основа на член 26 од Законот за музејската 

дејност („Службен весник на СРМ" број 25/79), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 
декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИ-
ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СЛОЖЕ-
НАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА МУЗЕИ НА 

МАКЕДОНИЈА 

За претставници на општествената заедница во 
Комисијата за изготвување предлог за избор на 
индивидуален работоводен орган на Сложената ра-
ботна организација Музеи на Македонија се име-
нуваат: 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" број 49/74, 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор 
одржани на 23 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИ-
РЕКТОР НА КЛИНИКАТА ЗА ТРАНСФУЗИОЛО-

ГИЈА ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Комисијата за изготвување предлог за избор на 
директор на Клиниката за трансфузиологија во 
Скопје се именуваат: 

Љупчо Самоников, делегат во Сојузниот собор 
на Собранието на СФРЈ и 

Љупчо Ајдински, член на Претседателството на 
РК на ОСРНМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3036 
23 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

;СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 
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534. 
Врз основа на член 57 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 23 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИ-
РЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНА-
ПРЕДУЗАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО 

СКОПЈЕ 
За претставници на општествената заедница во 

Комисијата за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на Републичкиот завод за унапредување на 
социјалните дејности во Скопје се именуваат: 

Митко Велков, директор на Републичкиот за-
вод за унапредување на домаќинството во Скоп-
је и 

Драган Петровски, извршен секретар на Коми-
тетот на Општинската конференција на СКМ „Цен-
тар". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3034 
23 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател Потпретседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ; 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. Мито Мицајков, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

535. 
Врз основа на член 14 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број 17/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 23 декември 1980 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА 

ИСТОРИЈА ВО СКОПЈЕ 
Се разрешува претставникот на општествената 

заедница во Советот на Институтот за национална 
историја во Скопје поради истек на мандатот: 

Мице Димески. 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на Институтот за национална историја во 
Скопје се именува: , 

Павле Игновски, делегат во Општествеоо-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3032 
23 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател Потпретседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. Мито Мицајков, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

536. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74, 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 23 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН 
НА. ООЗТ ХЕМИСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Е м и с и ј а т а за изготвување предлог за избор на де-
кан на ООЗТ Хемиски факултет во Скопје се име-
нуваат: 

Младен Куноски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ и 

Тито Петковски, извршен секретар на Комите-
тот на Општинската конференција на СКМ — Кар-
пош. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3037 
23 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател ' Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Мито Мицајков, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

537. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 18 
став 2 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на културата („Службен весник на СРМ" 
број 5/74), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 23 декември 1980 година, дрнесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБ-

ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

Се потврдува Статутот на Републичката заед-
ница на културата, што го донесе Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница на 
културата на седницата одржана на 12 декември 
1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3067 
23 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Мито Мицајков, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 
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540. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 27 
став 2 од Законот за старосно осигурување на зем-
јоделците („Службен весник на СРМ" број 15/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 23 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОЦЕНТОТ НА 
УСОГЛАСУВАЊЕТО НА МИНИМАЛНИТЕ СТА-
РОСНИ ПЕНЗИИ И СЕМЕЈНИТЕ ПЕНЗИИ СО ПО-
РАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ ВО 1980 

ГОДИНА 

538. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 23 декем-
ври 1980.година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЕКОНОМСКИ ФА-
КУЛТЕТ ВО ПРИЛЕП ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ 
УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА 
СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И 
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗА-

ЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на Работната 
организација Економски факултет во Прилеп, во 
делот со кој се уредува режимот на запишување 
на студии и учеството на студентите и претстав-
ниците на општествената заедница во самоуправу-
вањето, што го донесоа работниците на Работната 
организација Економски факулет во Прилеп на ре-
ферендумот одржан на 25. XI. 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
Г^ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3068 
23 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Мито Мицајков, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

539. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 18 
став 2 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на културата („Службен весник на СРМ" 
број 5/74), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 23 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

Се потврдува Самоуправната спогодба за здру-
жување во Републичка заедница на културата. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се дава согласност на процентот на усогласува-
њето на минималните старосни пензии и семејните 
пензии со порастот на трошоците за живот во 1980 
година, утврден со Одлуката за усогласување на 
минималните старосни пензии до висината на ми-
нималната старосна пензија со порастот на трошог 
ците за животот во 1980 година, донесена од Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за старосно осигурување на земјоделците, 
на седницата одржана на 4 декември 1980. година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3053 
23 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

541. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 35 
од Законот за старосно осигурување на земјодел-
ците („Службен весник на СРМ" број 15/78), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 23 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИКСНИОТ ИЗ-
НОС И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТА-
РОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 

1981 ГОДИНА 

Се дава согласност на фиксниот износ на стап-
ката придонесот за старосно осигурување на зе-
мјоделците за 1981 година, утврден од Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за старосно осигурување на земјоделците, на сед-
ницата одржана на 4 декември 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3055 
23 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Број 08-3066 
23 декември 1980 година 

Скопје __ 

Претседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Мито Мицајков, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 
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542. 
Врз основа на член "318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 31 
став 2 од Законот за старосно осигурување на зем-
јоделците („Службен весник на СРМ" број 15/78), 
Собранието на СРМ, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 декември 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците за 1981 го-
дина, утврден со Одлуката за утврдување на Фи-
нансискиот план на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за старосне осигурување ,на зем-
јоделците, на седницата одржана на 4 декември 
1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА * 

Број 08-3054 
23 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

543. 
Врз основа на член 19, став 1, а во врска со 

член 2 и 7 од Законот за посебниот додаток на 
пензијата на определени корисници на пензија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 23/80), Извршниот 
совст на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈА НА КОРИС-
НИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СЕМЕЈСТВАТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИ-

ЈА. — НОСИТЕЛИ НА „ПАРТИЗАНСКА 
СПОМЕНИЦА 1941" 

1. На корисниците на пензија — носители на 
„Партизанска споменица 194)1" кои оствариле пониска 
пензија од најнискиот основ утврден според член 
38, став 4 од Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување, посебниот 
додаток на пензијата се усогласува во висина на 
разликата меѓу износот на остварената пензија и 
износот на посебниот додаток на пензијата опре-
делен со член 2 од Законот за посебниот додаток 
на пензијата на определени корисници на пензија. 

2. Посебниот додаток на пензијата на корисни-
ците на пензија од точка 1 на оваа одлука, кои 
оствариле пензија без пензиски стаж од најмалку 
15 години, од кои најмалку 10 години стаж на оси-
гурување, се усогласува во висина на разликата 
меѓу загарантираниот износ намален за 15°/о и 
износот на остварената пензија. 

3. На членовите на семејствата на корисници-
те на пензија — носители на „Партизанска споме-
ница 1941" кои оствариле право на семејна пен-
зија, висината на посебниот додаток на пензијата 
се усогласува во ист процент во кој е определена 
и семејната пензија од износот на посебниот до-
даток определен со член 2, став 1 од Законот за 
посебниот додаток на пензијата на определени ко-
рисници на пензија. 

4. За извршување на оваа одлука и пресметува-
њето на посебниот додаток на пензијата на носи-
телите на „Партизанска споменица 1941" и на чле-
новите на семејствата ќе се грижи Самоуправната 

интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јули 1980 година. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

544. 
. Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПОТСЕ-
КРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА УРБАНИЗАМ 

1. Се разрешува од функцијата потсрекретар 
во Републичкиот секретаријат за- урбанизам инж. 
Љубе Пота, поради исполнување на условите за 
пензија, сметано од 15. 12. 1980 година. 

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

Бр. 17-2333/1 
5 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

545. 
Врз основа на член 15-а став 4 од Законот за 

организирање на научните дејности („Службен 
весник на СРМ" бр. 17/74, 46/74 и 42/77), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОРОТ НА 
ДИРЕКТОР НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ ВО 

СКОПЈЕ 

1. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 5. ХИ. 1980 година, даде согласност на 
одлуката на Економскиот институт во Скопје, со 
која за директор на Институтот е избран д-р Бран-
ко Зеленков, редовен професор на Правниот ф а -
култет во Скопје. 

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

Бр. 17-2322/1 
5 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

546. 
Врз основа на член 53 став 3 од Законот за 

здравство („Службен весник на СРМ" бр. 20/70, 
26/71 и 29/73), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БОЛНИЦАТА ЗА 

ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ — ДЕМИР ХИСАР 

1. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на својата сед-
ница одржана на 5. 12: 1980 година даде соглас-
ност на Одлуката на работничкиот совет на Бол-

Бр. 23-2385/1 
11 декември 1980 година 

Скопје 
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ницати за душевни болести — Демир Хисар за 
именување на д-р Димитар Петровски, лекар не-
вропсихијатар, досегашен помошник на директорот 
на Болницата за стручно медицински работи, за 
директор на Болницата. 

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

Бр. 17-2323/1 
5 декември 1980 година 

Скопје 

547. 
Брз основа на точката 48 и точката 50, потточ-

ка 3 став 5 од Наредбата за сметките за уплата на 
приходите на општествено-сголитичките заедници 
и нивните фондови на Самоуправните интересни 
заедници и други самоуправни организации и за-
едници, за начинот на уплатување на тие приходи 
и за начинот на известување на корисниците на 
тие приходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 61/77, 
9/78, 41/78, 69/78, 5/79, 66/79 и 41/80), републичкиот 
секретар за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИ-
ШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ 
СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕ-
ОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УП-
ЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ 

ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ 

1. Во Наредбата за пропишување на потсмет-
ки на уплатните сметки како и за утврдување на 
преодни сметки и на збирни стапки за уплату-
вање на придонесите од личниот доход на работ-
ниците и од доходот („Службен весник на СРМ", 
бр. 11/80, 17/80, 2,1/80 и 30/80), во Прегледот број 5 
на реден број 17 — Куманово, стапката за соци-
јална заштита „0,33" се заменува со „0,33, а збир-
ната стапка „1,74" се заменува со „1,79"; на реден 
број 20 — Прилеп, стапката за социјална зашти-
та „0,36" се заменува со „0,38", а збирната стапка 
„1,70" ,се заменува со „1,72"; и на реден број 25̂  — 
Струга, стапката за социјална заштита „0,20" се 
заменува со „0,38", а збирната стапка „1,75" се за-
менува со „1,93". 

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

Бр. 11-588/1 Републички секретар 
22 декември 1980 година за финансии 

Скопје Ристо Филиповски, е. р. 

548. 
Врз основа на член 155 став 1 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Служ-
бен весник на СРМ", број 8/75, 4/78), републичкиот 
секретар за здравство и социјална политика до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ОРГА-
НИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗДАВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИ УВЕРЕНИЈА ЗА ТЕЛЕСНА И ДУ-
ШЕВНА СПОСОБНОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

МОТОРНО ВОЗИЛО ИЛИ ТРАКТОР 

I. Се овластуваат за вршење на здравствени 
прегледи и издавање на здравствени уверенија 
за телесна и душевна способност за управување со 
моторно возило или трактор здравствените орга-
низации: 

1. ООЗТ Поликлиника за здравствена зашти-
та на работниците во органите за внатрешни ра-
боти во состав на Здравствениот дом — Скопје; 

2. Медицински центар — Охрид; 
3. Медицински центар — Штип; 
4. Медицински центар — Струмица; 
5. Медицински центар — Титов Велес; 
6. Медицински центар — Битола; 
7. Медицински центар — Куманово; 
8. Медицински центар — Прилеп; 
9. Медицински центар — Тетово; 

10. Медицински центар — Струга; 
11. Медицински центар — Гостивар; и 
12. Здравствен дом — Кочани. 

II. Ова решение влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 01-01-5696 
11 декември 1980 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална политика, 
Петар Џундев, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

272. 
Врз основа на • член 35 од Законот за старосне 

осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ", бр. 15/78) и член 15 од Статутарната одлука 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за старосне осигурување на земјоделците („Сл. вес-
ник на*СРМ", бр. 45/78), Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за старосне 
осигурување на, земјоделците, на седницата одр-
жана на 4 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 ГО-

ДИНА 

I 
Земјоделците осигуреници — обврзници за пла-

ќање данок од личен доход од вршење на земјо-
делска дејност, земјоделците глави на семејствата 

кси со други семејства живеат во едно земјоделско 
домаќинство, а се обврзници за плаќање данок од 
личен доход од вршење на земјоделска дејност и 
земјоделците чии брачни другари се вработени во 
здружениот труд со општествени средства или вр-
шат самостојна дејност, за ,1981 година ќе плаќаат 
придонес за старосно осигурување, и тоа: 

— 7 отсто од катастарскиот приход на осигу-
реникот и 

— 240 динари по семејство. 

I I 
Земјоделците — глави на семејствата кои со 

други семејства живеат во едно земјоделско дома-
ќинство. а не се обврзници за плаќање данок од 
личен доход од вршење на земјоделска дејност, 
придонесот ќе го плаќаат во фиксен износ од 240 
динари. 

III 
Земјоделците кои вршат земјоделска дејност со 

земјиште земено под закуп и лицата кои исклу-
чиво се занимаваат со сточарство или риболов, а 
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не се обврзници за плаќање на данок од личен до-
ход од вршење на земјоделска дејност, придоне-
сот за старосно осигурување ќе го плаќаат во ф и к -
сен износ кој се утврдува во висина на просечната 
обврска на осигурениците кои плаќаат придонес во 
фиксен износ и во процент од катастарскиот при-
ход од подрачјето на општината со кој се обезбе-
дуваат средства за минималните старосни пензии и 
семејните пензии до висината на минималната ста-
росна пензија. 

IV 
* Фиксниот износ и стапката на придонесот за 

старосно осигурување за 1981 година е утврден со 
оваа одлука во согласност со Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

V 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРM", а ќе се 
применува од 1 јануари 1981 година. 

Број 95 
4 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател, 

Лазо Добрушевски, е. р. 

273. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за 

старосно осигурување на земјоделците („Службен 
весник на СРМ", бр. 15/78) и член 15 од Статутар-
н а ^ одлука на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за старосне осигурување на земјо-
делците („Службен весник на СРМ", бр. 45/78), Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за старосно осигурување на земјоделците, 
на седницата одржана на 4 декември 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ СТА-
РОСНИ ПЕНЗИИ И СЕМЕЈНИТЕ ПЕНЗИИ ДО 
ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНАТА СТАРОСНА 
ПЕНЗИЈА СО ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА 

ЖИВОТОТ ВО 1980 ГОДИНА 

I 
Заради порастот на трошоците на животот во 

1980 година минималните старосни пензии и семеј-
ните пензии до висината на минималната старосна 
пензија се усогласуваат за 20 отсто и изнесуваат 
720,00 динари месечно. 

II 
Основица за определување износот на зголе-

мувањето на пензиите од точка I на оваа одлука 
претставува износот на пензијата што на корис-
никот на пензија му припаѓал за, месец декември 
1980 година. 

III 
Зголемувањето на пензиите според оваа одлука 

припаѓа сметано од 1 јануари 1981 година. 

IV 
Усогласувањето на пензиите според оваа од-

лука ќе се изврши по службена должност, без доне-
сување на решение. 

V 
Усогласувањето на пензиите според оваа- одлу-

ка е извршено во согласност со Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

VI 
Оваа одлука влегува в(о сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 96 Претседател, 
4 декември 1980 година Лазо Добрушевски, е. р. 

Скопје 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

274. 
Врз основа на член 23-а од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за самоуправните 
интересни заедници на станувањето и член 26 од 

Статутот, Собранието на Основната заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување — Штип, 
на седницата одржана на 16 декември 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕШАВАЊЕ 
НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА КОРИСНИЦИТЕ 
НА ПЕНЗИЈА И ДРУГИ ПРАВА ОД ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОПШТИНА ШТИП 

I 
Средствата за решавање на станбените потре-

би на корисниците на пензија и други права од 
инвалидското осигурување од општина Штип се 
обезбедуваат со издвојување на средства по стапка 
од 4°/о. 

Основица за издвојување на средства по стапка 
од 4% претставува износот на исплатените пензии 
и инвалидските надоместоци. 

II 
Обврзникот на уплатата на придонесот — Са-

моуправната интересна заедница на пензиско и ин-
валидско осигурување на СР Македонија — из-
двоените средства ги префрлува на сметка па Ос-
новната заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување — Штип. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето в;о „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

Број 08-11/1 Претседател, 
16 декември 1980 година д-р. Тихомир Милев, е. р. 

Штип 

275. 
Врз основа на член 2 од "Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за самоуправните 
интересни заедници на станувањето и член 26 од 
Статутот, Собранието на Основната заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување — Штип, на 
седницата одржана на 16 -декември 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ВО СТАНБЕ-
НАТА ОБЛАСТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИ-
ЈА И ДРУГИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ ОД ОПШТИНАТА ШТИП 

Член 1 
Заедничките потреби во станбената област ко-

рисниците на пензија и други права од инвалид-
ското осигурување од општина Штип ги оствару-
ваат во рамките на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиско-инвалидското осигурување на 
СР Македонија, Основната заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување-Штип. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

Број 08-11/1 Претседател, 
16 декември 1980 година д-р. Тихомир Милев, е. р. 

Штип 
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СОДРЖИНА 
Страна 

517. Закон за здружување на земјоделците 833 
518. Закон за утврдуваше на стопански недо=-

волно развиените краишта во периодот 
од 1981 до 1985 година — — — — — 848 

519. Закон за пописот на населението, дома-
ќинствата и становите во 1981 година — 848 

520. Закон за вршење ,на хидрометеоролошки 
работи — — — — — — — — — 850 

521. Закон за обезбедување на дополнителни 
средства за реализација на програмата 
за учество на Републиката во изградбата 
на објекти за физичка култура за пери-
одот од 1976 до 1980 година во Социјали-
стичка Република Македонија — — 852 

522. Закон за објавување на законите и дру-
гите републички прописи и општи акти 852 

523. Закон за Новинско-издавачката работна, 
организација Службен весник на СРМ 854 

854. Закон за измелување на 'Законот за за-
должителен заем за обезбедување посто-
јани средства на Фондот на Федерацијата 
за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените репуб-
блики и автономни покраини во периодот 
од 1976 до 1980 година — — — — — 855 

525. Закон за изменување на Законот за 
самоуправните интересни заедници на 
станувањето — — — —, — — — 855 

526. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување — — — — — — — 856 

527. Закон за изменување на Законот за ре-
публичките даноци на граѓаните — — 856 

528. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за посебниот данок на промет 
на (производи и услуги — — — — — 857 

529. Одлука за утврдување на вкупниот износ 
на девизите наменети за потребите на 
Републиката и на општините за 1981 го-
дина — — — — — — — — — 0 0 ' 

530. Одлука за висината на придонесот за 
насочено образование — — — — — 857 

531. Одлука за именување претставници на 
Општествената заедница во Советот на 
ООЗТ Клиника за хематологија — — 858 

532. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ин-
дивидуален работоводен орган ца Сло-
жената работна организација Музеи на 
Македонија — — ч— — — — — — 858 

533. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата за 
изготвување предлог за избор на дирек-
тор на Клиниката за трансфузиологија во 
Скопје — — — — — — — — — 858 

534. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на Републичкиот завод за унапре-
дување на социјалните дејности во 
Скопје - — — — — — - - — — 859 

535. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заед-
ница во Советот на Институтот за наци-
онална историја во Скопје — — — .— 859 

536. Одлука за именување (претставници на оп-
штествената заедница во Комисијата за 
изготвување предлог за избор на декан/ 
/на ООЗТ Хемиски факултет во Скопје 859 

537. Одлука за потврдување на Статутот на 
Републичката заедница на културата — 859 

538. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Работната организација Економски, 
факултет во Прилеп во делот со кој се 
уредува режимот ка запишување на сту-
дии и учество на студентите и претставни-
ците на општествената заедница во са-
моуправувањето — — — — — — 860 

539. Одлука за потврдување на Самоуправ-
ната спогодба за здружување во Репу-
бличка заедница на културата — — — 860 

540. Одлука за давање согласност на проце-
нтот на усогласувањето на минималните 
старосни пензии и семејните пензии со 
порастот на трошоците за живот во 1980 
година — — — — — — — — — 860 

541. Одлука за давање согласност на фик 
синот износ и стапката на придонесот 
за старосно осигурување на замјодел-
ците за 1981 година— — — — — — 860 

542. Одлука за давање согласност на финан-
сискиот план на Републичката самоупра-
вна интересна заедница за старосно оси-
гурување на земјоделците за 1981 година 861 

543. Одлука за усогласување и пресметување 
на посебниот додаток на пензија на ко-
рисниците на пензија и на членовите 
на семејствата на корисниците на пен-
зија — носители на „Партизанска спо-
меница 1941" — — — — — — — 861 

544. Решение за разрешување од функција-
та потсекретар во Републичкиот секре-
таријат за урбанизам — — — — — 861 

545. Решение за давање согласност за изборот 
на директор на Економскиот институт 
во Скопје — — — — — — — — 861 

546. Решение за согласност на Извршниот 
совет за именување директор на Болни-
цата за душевни болести Демир Хисар 861 

547. Наредба за изменување на Наредбата 
за пропишување на потсметки на уплат-
ните сметки како и за утврдување на 
преодни сметаш и на збирни стапки за 
уплатување на придонесите од личниот 
доход на работниците и од доходот — — 862 

548. Решение за овластување на здравствени 
организации на здружен труд за вршење 

'на здравствени прегледи и издавање на 
здравствени уверенија за телесна и ду-
шевна способност за управување со мо-
торно возило или трактор — — — — 862 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
СКОПЈЕ 

272. Одлука за утврдување на фиксниот из-
нос и стапката на придонесот за старо-
сно осигурување на земјоделците за 1981 
година — — — — — — — — — 862 

273. Одлука за усогласување на минимални-
те старосни пензии и семејните пензии 
до висината на минималната старосна 
пензија со порастот на трошоците на 
животот во 1980 година — — — — 863 
ШТИП 

274. Одлука за издвојување средства за ре-
шавање на станбените потреби на кори-
сниците на пензија и други права од 
инвалидското осигурување од општина 
Штип — — — — — — — — — 863 

275. Одлука за регулирање на потребите во 
станбената област на корисниците на пен-
зија и други права од инвалидското оси-
гурување од општината Штип — — — 863 
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