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131. 
Врз основа на член 205 од Законот за измени и допол-

ненија на Законот за здружениот труд (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 85/87), Законодавно-правната комисија на Со-
јузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, на седницата од 20 јануари 
1988 година, го утврди пречистениот текст на Законот за 
здружениот труд. 

Пречистениот текст на Законот за здружениот труд 
ги опфаќа: Законот за здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 53/76), Законот за дополнение, на Законот за 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/83), За-
конот за измени и дополненија на Законот за здружениот 
труд (^Службен лист на СФРЈ", ор. 85/87), во кои е озна-
чен денот на влегувањето во сила на тие закони, и Исправ-
ката на Законот за измени и дополненија на Законот за 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/88). 

АС бр. 50 
20 јануари 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Законодавно-правната 

комисија 
на Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, 
Петар Старчевиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

(Пречистен текст) 

ДЕЛ ПРВИ 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работниците во остварувањето на својата владеачка 

положба во здружениот труд и во општеството, слободно, 
непосредно и рамноправно, во односите на самоуправна 
демократска поврзаност, заемна зависност, одговорност и 
солидарност и во односите на рамноправност на народите 
и народностите, управуваат со својот и со вкупниот оп-
штествен труд во основната и во другите организации на 
здружен труд, во другите самоуправни организации и за-
едници и во општеството во целост. 

Со социјалистичките самоуправни општествено-еко-
номски односи во здружениот труд се обезбедува работни-
ците, врз основа на правото на работа со општествени 
средства и еднаквите права, обврски и одговорности во 
поглед на средствата за производство и другите средства 
на општествена репродукција во општествена сопстве-
ност, да управуваат во свој, заеднички и општ општествен 
интересно својот труд, со условите и резултатите од сво-
јот труд. , 

Во уредувањето на општите услови на трудот и во 
усогласувањето, насочувањето и општественото планира-
ње во здружениот труд, учествуваат работниците и преку 
своите делегации и делегати во собранијата на општестве-
но-политичките заедници, во рамките на нивните права и 
должности утврдени со уставот и законот, односно со ста-
тутот. 

Член 2 
Основата на социјалистичкиот самоуправен здружен 

труд ја сочинуваат: 
- власта на работничката класа и на сите работни лу-

ѓе; 
- општествената сопственост над средствата за про-

изводство, која исклучува каков и да е систем на потчиту-
вање на човекот и експлоатација на туѓиот труд и која, со 
укинувањето на отуѓеноста на работничката класа и на ра-
ботните луѓе од средствата за производство и од другите 
услови на трудот и од резултатите од трудот, го обезбеду-
ва самоуправувањето на работните луѓе во производство-
то и распределбата на производите на трудот и насочува-
њето на развојот на општеството врз самоуправни основи 
и му овозможува секому, под еднакви услови, да се вклучи 
во здружениот труд и врз основа на својот труд да стекну-
ва доход за задоволување на личните и заедничките потре-
би; 

- правото на работа со општествени средства што го 
стекнува секој работник во здружениот труд и што е осно-
ва на остварувањето на неговите права, обврски и одго-
ворности во здружениот труд; 

- самоуправната положба на работниците која обез-
бедува работникот, остварувајќи го правото на работа со 
општествени средства, рамноправно со другите работни-
ци во здружениот труд, во односите на меѓусебна поврза-
ност, зависност, одговорност и солидарност, да управува 
со трудот и со работењето на организацијата на здружен 
труд во која работи и на организациите во кои ги 
здружува трудот и средствата; слободно да презема обвр-
ски со самоуправни спогодби и со договори за основите на 
плановите и со другите самоуправни спогодби и општес-
твени договори; да го остварува својот личен, заеднички-
от и општествениот материјален и морален интерес и пра-
вото да ги користи резултатите од својот тековен и минат 
труд и придобивките на општиот материјален и општес-
твен напредок; да ги заштитува и унапредува социјалис-
тичките самоуправни односи; да ги усовршува своите ра-
ботни и други способности и да се развива како целосна 
творечка личност; . 

- општествениот карактер на трудот кој произлегува 
од меѓусебната зависност, поврзаност и одговорност на 
работниците во здружениот труд во рамките на општес-
твената поделба на трудот и општествената репродукција 
во целост, засновани врз достигнатиот степен на продук-
тивноста и општиот напредок на материјалната основа на 
трудот, што го прави неопходно здружувањето на трудот 
и општествените средства на трудот и другите средства на 
општествена репродукција во интерес на работниците и 
општеството во целост; 

- демократското, самоуправно одлужување за трудот 
и општествената репродукција, што овозможува работни-
ците со лично изјаснување во основната организација на 
здружен труд и преку бвои делегати во работничкиот со-
вет и делегации и делегати во другите органи на управува-
њето слободно и рамноправно да одлучуваат за сите пра-
шања на управувањето со трудот и општествената репро-
дукција; 

- заснованоста на собранијата на општествено-поли-
тичките заедници врз системот на самоуправната демо-
кратска организираност на здружениот труд, која обезбе-
дува работниците и другите работни луѓе преку делегаци-
ите и делегатите да одлучуваат за прашањата што се од-
несуваат на заедничките интереси и потреби на здружени-
от труд и на работните луѓе и да донесуваат закони, други 
прописи и општи акти и планови, во рамките на правата и 
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должностите на општествено-политичките заедници ут-
врдени со уставот односно со статутот. 

Член 3 
Противзаконити се секое потчинување на човекот и 

експлоатација на туѓиот труд, секоја форма на управување 
со производството и со другите општествени дејности и 
секоја форма на распределба кои ги изопачуваат соција-
листичките самоуправни општествени односи во вид на 
присвојување на општествените средства и резултатите од 
трудот со воспоставување монопол врз државно-сопстве-
ничка, групно-сопственичка или приватно-сопственичка 
основа, врз основа на економска или политичка моќ или 
во вид на бирократско самоволие, технократска узурпаци-
ја или самоволно одлучување, како и секоја привилегија 
заснована врз монопол на управување со средствата за 
производство и присвојување на резултатите на трудот. 

Член 4 
Во социјалистичките самоуправни општествено-еко-

номски односи работниците го здружуваат својот труд и 
средства во општествена сопственост, со кои управуваат, 
во различни форми на здружување и меѓусебна соработка, 
заради: 

- развивање и унапредување на социјалистичките са-
моуправни општествено-економски односи; 

- проширување и унапредување на материјалната ос-
нова на здружениот труд, подобрување на својата матери-
јална и општествена положба и задоволување на личните, 
заедничките и општите општествени потреби и интереси; 

- зголемување на својот доход и на вкупниот доход 
на општеството врз основа на зголемуваање на производ-
носта на својот и на вкупниот општествен труд; 

- општествено и економски целесообразно управува-
ње и стопанисување со тековниот и минатиот труд; 

- самоуправно меѓусебно усогласување и планирање 
на трудот и развој на стопанските и другите општествени 
дејности; 

- самоуправно утврдување на условите на трудот и 
стекнувањето и распределбата на доходот. 

Член 5 
Работниците во основните и други организации на 

здружен труд се должни општествените средства и произ-
водните сили да ги развиваат и унапредуваат постојано со 
иноваторска дејност и творечко и трајно користење на ре-
зултатите од развојот на науката и техниката во светот. 

Член 6 
Поврзувањето на целокупниот општествен труд со 

средства во општествена сопственост во системот на са-
моуправниот здружен труд работниците го остваруваат: 

- со здружување на трудот во основните организации 
на здружен труд и со здружување на трудот и средствата 
на општествената репродукција во работните организа-
ции, во сложените организации на здружен труд, деловни-
те заедници и другиве форми на здружување и деловна со-
работка, засновани врз заедничките интереси на работни-
ците; 

- со здружување на трудот и средствата и со соработ-
ка на организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство и други дејности со организациите на 
здружен труд што се занимаваат со работи на прометот 
на стоки и услуги; 

- со здружување на паричните средства на општес-
твената репродукција и со заедничко користење на тие 
средства, заради задоволување на заедничките интереси 
во производството и репродукцијата, проширување на ма-
теријалната основа на трудот или остварување на други 
заеднички интереси во стекнувањето на доходот; 

' - со слободна размена на трудот што ја остваруваат 
непосредно во организациите на здружен труд, или во 
рамките, односно преку самоуправните интересни заедин- „ 
ци и во месните заедници, како и со поврзување, врз таа 
основа, на дејностите на материјалното производство и 
општествените дејности; "" 

- со општествено планирање, самоуправно спогоду-
вање и општествено договарање; 

- со развивање на самоуправните односи во трудот и 
стекнување и распределба на доходот и со управување и 
стопанисување со тековниот и минатиот труд; 

- со одлучување во организациите на здружен труд, 
во другите самоуправни организации и заедници и во оп-
штествено-политичките заедници за прашањата што се 
однесуваат на условите на нивниот труд и живот и на ни-
вните други лични, заеднички и општествени потреби и 
интереси, на управувањето со општеството во целост и на 
вршењето на државната власт. 

Во системот на самоуправниот здружен труд се по-
врзуваат и земјоделците и работните луѓе што самостојно 
вршат дејност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани, со здружување на својот труд и сред-
ства на трудот во задруги или други форми на здружува-
ње и со соработка, непосредно или преку задруги, со орга-
низациите на здружен труд врз основа на заедничките ин-
тереси и врз начелата на доброволно^ и рамноправност. 

Член 7 
Работници во здружениот труд, во смисла на овој за-

кон, се лицата што работат со општествени средства во 
организацијата на здружен труд, во работната заедница 
или во друга форма на здружување на трудот и средства-
та. 

Член 8 
Работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид 

на занимање вршат уметничка или друга културна, адво-
катска или друга професионална дејност имаат врз основа 
на својот труд, во начело иста општествено-економска по-
ложба и во основа исти права и обврски како и работници-
те во организциите на здружен труд. 

Работните луѓе од став 1 на овој член слободно ги 
вршат сите професионални дејности, освен оние чиешто 
вршење е забрането со закон. 

Член 9 
Работните луѓе имаат право со личен труд со сред-

ства во сопственсот на граѓани самостојно да ги вршат си-
те дејности, освен оние чиешто вршење е забрането со за-
кон, и имаат по основа на својот труд во начело иста оп-
штествено-економска положба и во основа исти општес-
твено-економски-права и обврски како и работниците во 
здружениот труд со општествени средства. 

Работните луѓе од став 1 на овој член можат, сами 
или заедно со членовите на своето семејно домаќинство, 
да вршат дејност и во вид на домашни ракотворби, непос-
редно или во соработка со организациите на здружен труд 
или со други самоуправни организации и заедници, под 
условите и на начинот утврден со закон. 

Член 10 
Земјоделците и другите работни луѓе кои, вршејќи 

дејност со личен труд со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓани, својот труд и средства ги здружуваат во 
задруги или други форми на здружување или се поврзува-
ат непосредно или преку задругите во производството или 
прометот со организација на здружен труд и со неа по-
трајно соработуваа^ имаат врз основа на својот труд оп-
штествено-економска положба и права, обврски и одго-
ворности како и работниците во организациите на 
здружен труд, зависно од степенот на здруженоста на тру-
дот и средствата и од својот придонес кон остварувањето 
и зголемувањето на доходот. 

Земјоделците и другите работни луѓе кои самостојно 
со личен труд вршат дејност со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани имаат, врз основа на својот труд, во 
начело, иста општествено-економска положба и во основа 
исти права и обврски како и работниците во здружениот 
труд со општествени средства. 

Член И 
Работниците чијшто труд како дополнителен го ко-

ристат работните луѓе кои самостојно вршат дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓа-
ни односно работниците чијшто труд како дополнителен 
го користат други лица, имаат право на средства за задо-
волување на личните, заедничките и општите општестве-
ни потреби и други права со кои се обезбедува нивната ма-
теријална и социјална сигурност, како и соодветни обвр-
ски, во согласност со законот и со колективниот договор 
што го склучуваат синдикатот и соодветната стопанска 
комора односно здружението во кое се претставени тие 
лица. 
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Член 12 
Средствата во општествена сопственост се заедничка 

материјална основа на одржувањето и развојот на соција-
листичкото општество и на социјалистичките самоуправ-
ни односи, и со нив управуваат работниците во основната 
организација на здружен труд и во сите форми на 
здружување на трудот и средствата, работниците во ра-
ботната заедница односно другите работни луѓе во само-
управната интересна заедница или во друга самоуправна 
организација и заедница и во општествено-^политичката 
заедница. 

Средствата за производство и другите средства на 
здружениот труд, производите на здружениот труд, сред-
ствата за задоволување на заедничките и општите^ општес-
твени потреби, природните богатства и благата во општа 
Употреба - се општествена сопственост; 

Општествените средства, како предмети, материјал-
ни права и парични средства во општествена сопственост, 
се материјална основа на трудот на работниците во основ-
ните и други организации на здружен труд и во работните 
заедници, или на остварувањето на функциите на само-
управните интересни заедници и други самоуправни орга-
низции и заедници и на општествено-политичките заедни-
ци. 

Член 13 
Работниците во основните и други организации на 

здружен труд и во работните заедници односно работни-

- го распоредуваат чистиот доход за лична, заеднич-
ка и општа потрошувачка, за проширување на материјал-
ната основа на трудот и за резерва, во согласност со осно-
вите и мерилата договорени врз самоуправна основа; 

- одлучуваат за распределбата на средствата за своја 
лична и заедничка потрошувачка, во согласност со осно-
вите и мерилата за утврдување на придонесот што со сво-
јот тековен и минат труд го даваат за остварувањето на 
доходот, а што врз самоуправна основа ги утврдуваат со 
работнициве на другите организации на здружен труд; 

- стекнуваат личен доход според резултатите од сво-
јот труд и личниот придонес што го дале со својот теко-
вен и минат труд за зголемувањето на доходот на основ-
ната организација на здружен труд; 

- ги уредуваат меѓусебните односи во трудот. , 
Остварувајќи го правото на работа со општествени 

средства работниците во здружениот труд имаат право, 
обврска и одговорност во свој заеднички и општ општес-
твен интерес, општествено и економски целесообразно да 
се икористат со општествените средства и тие средства 
постојано да ги обновуваат, зголемуваат и унапредуваат. 

Член 16 
Работниците во делот на работната организација кој 

претставува работна целина, во кој резултатот од нивниот 
заеднички труд може самостојно да се изрази како вред-
ност во работната организација или на пазарот и во кој 

во општествено-политичките заедници ги имаат во поглед 
на користењето, управувањето и располагањето со оп-
штествените средства правата, обврските и одговорности-
те утврдени со уставот и законот, во согласност со нивна-
та природа и намена. 

Член 14 
Никој не може да стекне право на сопственост над оп-

штествените средства кои се услов на трудот во основните 
и во другите организации на здружен труд и во. работните 
заедници или материјална основа на остварувањето на 
функциите на самоуправните интересни заедници или на 
други самоуправни организции,и заедници и на општес-
твено-политичките заедници. 

Актите и дејствијата што и се спротивни на одредба-
та на став 1 од овој член се без правно дејство. 
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от дел на работната организација да го организираат како 
основна организација на здружен труд (во натамошниот 
текст: основна организација). 

Основна организација не може да постои самостојно 
надвор од составот на работната организација. 

Основната организација е основа на здружувањето на 
трудот и средствата во работни организации и во сложени 
организации на здружен труд, во деловни заедници и дру-
ги форми на здружување на трудот и деловна соработка и 
во самоуправни интересни заедници, како и основа на оп-
штественото планирање. 

Основната организација е и основна самоуправна за-
едница на работниците во здружениот труд во која работ-
ниците формираат делегации заради непосредно оствару-
вање на своите права, обврски и одговорности и заради 
организирано учество во вршењето на функциите на со-
бранијата на општествено-политичките заедници. 

Доходот во здружениот труд, без оглед во која форма 
на здружување на трудот и средствата се остварува, се 
стекнува само како доход на основната организација и за-
должително се искажува како нејзин доход. 

Органите на општествено-политичките заедници и 
органите на организациите на здружен труд во сите фор-
ми на здружување на трудот и средствата се должни при 
донесувањето на прописи, одлуки и самоуправни општи 
акти односно при преземањето на мерки и дејствија, да се 
придржуваат кон начелото дека работниците во основни-
те организации одлучуваат за целокупниот доход оства-
рен со заеднички труд во основната организација и во си-
те други форми на здружување на трудот и средствата. 

Работниците во работната организација во која не 
постојат услови одделни нејзини делови да се организира-
ат како основни организации, ги остваруваат во работна-
та организација сите права и обврски што ги имаат работ-
ниците во основната организација. 

Член 15 
Секој работник кој работи во здружениот труд со 

средства во општствена сопственост го стекнува правото 
на работа со општествени средства како свое неотуѓиво 
право да работи со тие средства заради задоволување на 
своите лични и општествени потреби и, како слободен и 
рамноправен со другите работници во здружениот труд, 
да управува со својот труд и со условите и резултатите од 
својот труд. 

Основната организација на здружен труд е основна 
форма на здружен труд во кој работниците, непосредно и 
рамноправно вршејќи стопанска или друга општествена 
дејност и работејќи со средства во општествена сопстве-
ност, ги остваруваат своите општествено-економски и 
други самоуправни права и одлучуваат за други прашања 
на својата општествено-економска положба. 

Остварувајќи го правото на работа со општествени 
средства, работниците во основната организација на 
здружен труд, заедно и рамноправно: 

- со својот тру^учествуваат во процесот на трудот и 
производството и ги извршуваат своите работни обврски; 

- управуваат со трудот и со работењето на организа-
цијата на здружен труд; 

- управуваат со работите и со средствата во целокуп-
носта на односите на општествената репродукција; 

- одлучуваат за здружувањето на својот труд и сред-
ства во работна организација и во други форми на 
здружување и поврзување на трудот и средствата; 

- одлучуваат за целокупниот доход што го стекнува-
ат со заеднички труд во основната организција на здружен 
труд и во различните форми на здружување на трудот и 
средствата, во согласност со придонесот кон остварување-
то на доходот и со обврските и одговорностите спрема 
другите работници во здружениот труд и општествената 
заедница во целост; 

Член 17 
Работниците кои во организацијата на здружен труд 

вршат администрат&вно-стручни, помошни и ним слични 
работи од заеднички интерес за повеќе организации во 
нејзиниот состав, работниците кои вршат такви работи во 
земјоделска или друга задруга, во деловна заедница, банка 
и заедница на осигурување и работниците кои вршат ра-
боти за самоуправната интересна заедница, стопанската 
комора или друга самоуправна организација и заедница 
односно нивно здружение, општествено-политичка орга-
низација или друга општествена организација, здружение 
на граѓаните или органи на општествено-политичката за-
едница - формираат една или повеќе работни заедници. 

Работниците во работните заедници го остваруваат 
правото на работа со општествени средства, во соглас-
ност со природата на работите што ги вршат и со законот. 
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Член 18 
Заради остварување на своите заеднички интереси во 

трудот и стекнувањето на доход во одделни меѓусебно за-
висни делови на здружениот труд и во целокупноста на 
односите на општествената репродукција, својот труд и 
средства на општествената репродукција во основните ор-
ганизации работниците слободно ги здружуваат во работ-
ни организации и други форми на здружување на трудот и 
средствата. 

Работната организација е самостојна самоуправна 
организација на работниците поврзани со заеднички инте-
реси во трудот и организирани во основните организации 
во нејзиниот состав или непосредно поврзани со единстве-
ниот процес на трудот, во коЈа работниците заеднички го 
планираат развојот и, во согласност со тоа, ги здружуваат 
трудот и средствата, ги утврдуваат меѓусебните односи во 
заедничкото работење, во стекнувањето на доходот и ос-
тварувањето на другите заеднички утврдени цели и задачи 
во трудот, производството и прометот, ги утврдуваат за-
едничките основи и мерила за распоредување на доходот 
и за распределба на средствата за лични доходи, одлучува-
ат за другите заеднички интереси, организираат заеднички 
служби и, врз начелата на заемност и солидарност, обезбе-
дуваат своја економска стабилност и социјална сигурност 

Сложената организација на здружен труд е самостој-
на самоуправна организација на работниците во која се 
здружени работните организации. Работните организации 
можат да се здружуваат во различни форми на сложени 
организации на здружен труд зависно од меѓусебната по-
врзаност во трудот, производството и прометот и од трај-
носта на деловните односи во, процесот на репродукција-
та, во кои работниците заеднички го планираат развојот, 
ги утврдуваат меѓусебните односи во заедничкото работе-
ње и стекнувањето и распределбата на доходот, ги унапре^ 
дуваат условите* на трудот и развојот на самоуправување-
то во основните организции и работните организации, го 
организираат вршењето на кредитните и банкарските ра-
боти, ја развиваат научно-истражувачката работа, образо-
ванието на кадрите, здравствената заштита и други заед-
нички дејности и вршат други работи од заеднички инте-
рес. 

Организациите на здружен труд можат да се 
здружуваат во деловни заедници заради остварување на 
определени заеднички интереси во трудот и работењето. 

Работниците во организациите на здружен труд и во 
други форми на здружување на трудот и средствата 
можат да се поврзуваат во пошироки форми на соработка 
во кои со замоуправни спогодби ги утврдуваат меѓусебни-
те односи во поглед на работењето, усогласувањето на 
производството и вршењето на други дејности според по-
требите на пазарот и самоуправно договорената општес-
твена поделба на трудот, совладувањето на стихијното 
дејствување на пазарот, вклучувањето во меѓународната 
поделба на трудот и утврдувањето на другите услови на 
трудот и работењето; ги воспоставуваат и ги уредуваат 
односите помеѓу организациите на здружен труд што се 
занимаваат со производство и организциите на здружен 
труд што се занимаваат со општествени дејности од инте-
рес за производството; можат да организираат кредитно и 

. банкарско работење, и да остваруваат други заеднички ин-
тереси. Врз таа основа работниците во организациите на 
здружен труд и во други форми на здружување на трудот 
и средствата заеднички ги утврдуваат основите на плано-
вите. 

Заради обезбедување услови за усогласено и заеднич-
ко дејствување во создавањето на нова вредност во мате-
ријалното производство, во зголемувањето на производ-
носта на општествениот труд и во развојот на општество-
то во целост односно заради организирано задоволување 
на определени лични и заеднички потреби и интереси во 
областа на општествените дејности и на определени деј-
ности на материјалното производство, работниците во ор-
ганизациите на здружен труд и другите работни луѓе, не-
посредно или преку своите самоуправни организации или 
заедници, се здружуваат слободно односно врз основа на 
законот во самоуправни интересни заедници со работни-
ците во организациите на здружен труд што ги вршат тие 
дејности. 

Работниците и другите работни луѓе се здружуваат и 
во самоуправни интересни заедници во кои ја обезбедува-
ат својата социјална сигурност и во кои здружуваат сред-
ства заради остварување на целите на тие заедници. 

Работниците можат своите основни организации и/ 
работни организации да ги поврзуваат и во други формет 
на здружување заради остварување на определени заед-
нички интереси утврдени со самоуправната спогодба, во 
согласност со законот. 

Член 19 
Работниците можат, покрај формите на .здружување 

на труд и средства предвидени со овој закон, да формира-
ат и други форми на здружување на труд и средства врз 
начелата за здружување на труд и средства утврдени со 
овој закон. 

Со самоуправната спогодба за здружување односно 
со актот за формирање на формите на здружување на труд 
и средства во смисла на став 1 од овој член се утврдуваат 
положбата, дејноста, односно целите и задачите, одговор-
носта за преземените обврски, како и други прашања од 
значење за здружувањето на трудот и средствата. 

Член 20 
Организациите на здружен труд што вршат стопан-

ска дејност, нивните деловни заедници, банкарските орга-
низации и заедниците на осигурување на имоти и лица се 
здружуваат во стопански комори или други општи 
здруженија заради заедничко унапредување на трудот и 
работењето, усогласување на посебните, заедничките и оп-
штите општествени интереси, поведување иницијатива за 
донесување закони и утврдување на економската полити-
ка, за склучување на самоуправни спогодби и општестве-
ни договори, давање помош при утврдувањето на развој-
ната политика, подготвувањето на плановите и самоуп-
равното уредување на општествено-економските односи, 
како и решавање на други прашања од заеднички интерес. 

Задругите, организациите на кооперанти и другите 
форми на здружување на земјоделците односно на другите 
работни луѓе и граѓаните што вршат стопанска дејност 
односно нивните сојузи се здружуваат во стопански комо-
ри во согласност со законот. 

Заради остварување на целите од став 1 на овој член 
и организациите на здружен труд што вршат општествени 
дејности можат да се здружуваат во здруженија за оддел-
ни дејности односно области на трудот и во други општи 
здруженија. 

Член 21 
Целокупната нова вредност што работниците во 

здружениот труд ќе ја создадат со својот вкупен труд е оп-
штествена сопственост, а се остварува во условите на со-
цијалистичките самоуправни општествено-економски од-
носи во парична форма во целост како доход на основните 
организации, врз основа на дејствувањето на законитости-
те на пазарот и врз самоуправна основа на општствено ут-
врдените услови за стекнување на доходот. 

Врз основа на правото на работа со општествени, 
средства, а остварувајќи ја општествената функција во оп-
штествената репродукција, работниците го стекнуваат до-
ходот на основната организација зависно од остварената 
производност на својот и вкупниот општествен труд, од 
резултатите на управувањето и стопанисувањето со сред-
ствата за производство во општествена сопственост и од 
успехот во приспособувањето на производствената или 
друга дејност кон потребите на пазарот или кон самоуп-
равно договрените услови на трудот, како и зависно од 
природните услови. 

Работниците во основната организација во односите 
на меѓусебна поврзаност и зависност и во односите на са-
моуправно здружување со работниците во други организа-
ции на здружен труд врз начела на солидарност и заемна 
одговорност, располагаат со доходот на основната орга-
низација во согласност со нивните права, обврски и одго-
ворности утврдени со уставот и со овој закон и без нивна 
согласност никој не може да го користи ниту да располага 
со доходот што ќе го остварат тие, ако за тоа не е овлас-
тен со закон односно со одлука на собранието на општес-
твено-политичката заедница, во рамките на неговите пра-
ва и должности утврдени со уставот. 

Доходот на основната организација е израз и матери-
јална основа на остварувањето на социјалистичките оп-
штествено-економски односи и на поединечните, заеднич-
ките и општите општествени интереси, врз која се заснова-
а т самоуправните права и општествената одговорност на 
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работниците да обезбедуваат единство на управувањето 
со својот труд и со условите, средствата и резултатите од 
трудот во целокупноста на односите на општествената 
репродукција да обезбедуваат своја власт и контрола над 
паричните и други материјални текови на општествената 
репродукција и развој на социјалистичките самоуправни 
производствени односи и да обезбедуваат остварување на 
своите општествени, работни, социјални, образовни, кул-
турни и други животни и творечки интереси. 

Со распоредувањето на целокупниот доход во основ-
ната организација работниците обезбедуваат материјални 
и други услови на трудот и развојот на сите делови од 
здружениот труд и услови за вршење на општествените 
функции, што придонесуваат за постојано зголемување на 
производноста на нивниот и вкупниот општествен труд и 
за зголемување на доходот односно што придонесуваат за 
развојот на општеството. 

Во остварениот доход на основните организации во 
областа на материјалното производство се изразуваат и 
резултатите од трудот на работниците во областа на обра-
зованието, науката, културата, здравството, социјалната 
заштита и други општествени дејности и врз основа на 
тие резултати од трудот работниците во тие дејности, од 
вкупно остварениот доход, со слободна размена на тру-
дот, според придонесот што со својот труд го даваат за 
создавањето на нова вредност во материјалното произ-
водство, за зголемување на производноста на вкупниот 
општествен труд и на развојот на општеството во целост, 
како и во согласност со самоуправно договорените потре-
би на развојот на тие дејности, стекнуваат доход и врз таа 
основа остваруваат 'еднаква општествено-економска по-
ложба како и работниците во организациите на здружен 
труд од материјалното производство. 

Со слободна размена на трудот работниците во об-
ласта на образованието, науката, културата, здравството, 
социјалната заштита и други општествени дејности стек-
нуваат доход и од личните доходи на работниците однос-
но од доходот или други приходи на работните луѓе, врз 
основа на трудот со кој ги задоволуваат нивните лични и 
заеднички потреби и интереси во тие дејности. 

Член 22 
Во остварувањето на правото на работа со општес-

твени средства, работниците во здружениот труд се одго-
ворни едни на други и на социјалистичкото самоуправно 
општество во целост за општествено и економски целесо-
образното користење на тие средства, ро свој заеднички и 
општ општествен интерес, и се должни, како материјална 
основа на својот и вкупниот општествен труд, постојано 
да ги обновуваат, зголемуваат и унапредуваат, своите ра-
ботни обврски да ги извршуваат совесно и да обезбедуваат 
постојан пораст на производноста на својот и вкупниот 
општествен труд. 

Работниците во основната организација поднесуваат 
материјални и други .последици ако основната организа-
ција западне во тешкотии поради општествено и економ-
ски нецелесообразното управување со средствата, непри-
способувањето на работењето кон потребите на пазарот 
односно кон самоуправно договорената општествена по-
делба на трудот, лошата работа и работење или несовес-
ното однесување кое има за последица ниска произвол-
ност на трудот и поради тоа не стекнуваат доволен доход 
за вршењето на нивната општествена функција во општес-
твената репродукција. 

Член 23 
На единствениот југословенски пазар организациите 

на здружен труд се слободни во вршењето на стопанските 
и други дејности и се рамноправни во стекнувањето на до-
ходот и располагањето со резултатите од трудот, во усло-
вите на дејствувањето на законитостите на пазарот, оп-
штественото насочување на стопанскиот и општествениот 
развој и усогласувањето на односите на пазарот. 

Меѓусебните односи на организациите на здружен 
труд и на другите учесници на единствениот југословен-
ски пазар се воспоставуваат врз начелата на единствени 
самоуправни општествено-економски односи, слободно 
движење и здружување на трудот и средствата, слободна 
размена на стоки, услуги, научни, технички и технолошки 
достигања и стручни искуства и слободно организирање и 
здружување на организациите на здружен труд. 

Меѓусебните односи во трудот и работењето на орга-
низациите на здружен труд работниците ги уредуваат во 
согласност со единствените основи на системот на само-
управното општествено планирање, единствените основи 
на системот на цените, единствениот монетарен, девизен и 
царински систем, заедничката монетарна, девизна и ца-
ринска политика, единствените основи на кредитниот сис-
тем и заедничките основи на кредитната политика, един-
ствениот систем и заедничката политика на економските 
односи со странство. 

Член 24 
Организациите на здружен труд и другите учесници 

на пазарот постапуваат во согласност со законот и со до-
брите деловни обичаи и начелата на моралот на соција-
листичкото самоуправно општество и во согласност со 
општествено-екоаомските односи во здружениот труд, и 
за своите постапки на пазарот се одговррни едни на други 
и на општествената заедница како целина. 

Забрането е здружување и поврзување на организаци-
ите на здружен труд и секоја друга дејност и дејствие на 
организациите на здружен труд и на државните органи, 
што се насочени кон спречување на слободното движење и 
здружување на трудот и средствата и слободната размена 
на стоки и услуги, или кон создавање на монополска по-
ложба на единствениот југословенски пазар, со која се 
стекнуваат материјални и други предимства кои не се за-
сноваат врз трудот, се создаваат нерамноправни односи 
во работењето или се нарушуваат другите економски и са-
моуправни односи утврдени со уставот. 

Организациите на здружен труд и другите учесници 
на пазарот постапуваат во согласност со усвоената еко-
номска политика, и се должни да не ја нарушуваат стабил-
носта на пазарот и да не им нанесуваат штета на другите 
учесници на пазарот, на потрошувачите или на општес-
твената заедница како целина. 

Организациите на здружен труд што работат на 
странскиот пазар се должни да постапуваат во согласност 
со усвоената економска политика, под условите на меѓу-
себната соработка и организираното настапување на 
странскиот пазар, утврдени со сојузен закон. 7 

Член 25 
Работниците во основните организации од определе-

ни дејности, во кои дејствувањето на законитостите на па-
зарот не е единствен основ за усогласување на трудот, по-
требите и вреднувањето на резултатите од трудот, оства-
руваат доход врз начелата на слободната размена на тру-
дот. 

Условите за стекнување доход во слободната разме-
на на трудот се утврдуваат со самоуправни спогодби. 

Во остварувањето на слободната размена на трудот, 
резултатите од трудот на работниците во дејностите од 
став 1 на овој член се вреднуваат според нивниот придо-
нес кон создавањето на нова вредност во материјалното 
производство, зголемувањето на производноста на оп-
штествениот труд и развојот на општеството во целост 
односно кон задоволувањето на заедничките потреби и ин-
тереси во областа на тие дејности во рамките на матери-
јалните можности на основните организации во матери-
јалното производство, врз основа на плановите и заеднич-
ки утврдените мерила. 

Работниците во основната организација можат да ос-
тваруваат доход со слободна размена на трудот со работ-
ниците на друга основна организација чии потреби ги за-
доволуваат непосредно во рамките на организациите на 
здружен труд или во рамките односно преку самоуправни-
те интересни заедници. 

Работниците во работната заедница која врши адми-
нистративно-стручни, помошни и ним слични работи или 
други работи од заеднички интерес во организацијата на 
здружен труд, во земјоделската или друга задруга, во де-
ловната заедница, во банката или заедницата на осигуру-
вање на имоти и лица, стекнуваат доход со слободна раз-
мена на трудот со работниците во тие организации и заед-
ници, банки и здруженија односно со задругарите во за-
другата - за кои ги вршат тие работи, во согласност со 
самоуправната спогодба и со закон. 

Работниците во работната заедница која врши рабо-
ти за самоуправните интересни заедници и за други само-
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управни организации и заедници и нивни здруженија, за 
општествено-политичките организации и други општес-
твени организации или здруженија на граѓаните, стекнува-
ат доход со слободна размена на трудот, во согласност со 
нивните статути и самоуправни спогодби односно догово-
ри, согласно со законот. 

Начинот на стекнување на доходот на работниците 
во работните заедници на органите на општествено-поли-
тичките заедници се уредува со закон, а ако тоа го дозво-
лува природата на дејностите на органите - и со самоуп-
равна спогодба односно со договор склучен помеѓу работ-
ната заедница и тие органи, во согласност со законот. 

Член 26 
Граѓаните, како потрошувачи на стоки и корисници 

на услуги, имаат право самоуправно да се организираат 
во месни и општествено-политички заедници или на друг 
начин заради влијание врз развојот на производството и 
на услужните дејности со кои се задоволуваат нивните по-
треби, спречување на монополот односно на злоупотреба-
та на монополската положба и заштита на други свои ин-
тереси. 

Организациите на здружен труд што произведуваат, 
односно што продаваат стоки или вршат услуги за непос-
редна потрошувачка на граѓаните, должни се да создаваат 
услови и да го поттикнуваат организирањето на потрошу-
вачите на стоки односно корисниците на услуги заради ис-
тражување и утврдување на нивните потреби и интереси и 
планирање и усогласување на односите на производство-
то и потрошувачката врз потрајна основа. 

Органите на управување во организацијата на 
здружен труд во областа на производството односно про-
метот на стоки и услуги за непосредна потрошувачка се 
должни, во согласност со законот, на барање од организа-
цијата на потрошувачите, да пристапат кон склучување на 
самоуправни спогодби со кои се утврдуваат нивните меѓу-
себни односи, права и обврски во поглед на редовното и 
квалитетното снабдување со определени производи, уред-
ното вршење на услугите, утврдувањето на цените на про-
изводите и услугите и учеството на потрошувачите во ос-
тварениот приход, водејќи сметка за развојот на тие деј-
ности, за потребите на потрошувачите, за обезбедувањето 
на потребните резерви и за други прашања од заеднички 
интерес. 

Член 27 
Работниците во основните и во други организации на 

здружен труд, во самоуправните интересни заедници и во 
други самоуправни организации и заедници имаат право 
и должност да го планираат општествениот и материјал-
ниот развој на своите организации и заедници. Со плани-
рањето работниците ги усогласуваат односите во општес-
твената репродукција, а особено односите во стекнување-
то на доходот, располагањето со доходот и користењето 
на средствата, и ги утврдуваат условите за остварување на 
развојот на материјалната основа на трудот и за задово-
лување на своите лични, заеднички и општи општествени 
потреби. 

Член 28 
Работниците во здружениот труд и другите работни 

луѓе, народите и народностите во републиките односно во 
автономните покраини, во здружениот труд и во општес-
твено-политичките заедници, слободно управуваат со сво-
јот труд, со резултатите од трудот и со природните богат-
ства во согласност со своите права и должности утврдени 
со уставот, тргнувајќи од тоа дека рамноправноста на на-
родите и народностите односно на републиките и авто-
номните покраини, нивната меѓусебна соработка, сестра-
ната заемна помош и солидарноста во обезбедувањето на 
заедничките интереси и во совладувањето на тешкотиите 
со услов за нивниот слободен и сестран развиток. 

Работниците во .здружениот труд и другите работни 
луѓе во републиката односно во автономната покраина, ја 
утврдуваат политиката на општествениот развој,- го насо-
чуваат и усогласуваат со општествено планирање матери-
јалниот и општествениот развој, ги утврдуваат општес-
твените обврски заради остварување на плановите, ги уре-
дуваат општествено-економските односи во согласност со 
единствениот систем на социјалистичките самоуправни 
општествено-економски односи и, со еднакви одговорнос-
ти учествуваат во одлучувањето за заедничките интереси 
во федерацијата и за начинот на нивното остварување. 

Член 29 
Работниците го остваруваат самоуправувањето во 

организациите на здружен труд и во другите самоуправни 
организации и заедници, врз начелата на рамноправност, 
заемна одговорност и солидарност, на начинот уреден со 
самоуправните општи акти и со законот, и тоа: 

- со одлучување на собирите на работниците, со ре-
ферендум и со други форми на лично изјаснување; 

- со одлучување преку делегатите во работничките 
совети на организациите на здружен труд и делегациите и 
делегатите во органите на управување во самоуправните 
интересни заедници и во другите самоуправни организа-
ции и заедници и во собранијата на општествено-политич-
ките заедници; 

- со контрола на извршувањето на одлуките што ра-
ботниците односно нивните органи ги донесуваат во ос-
тварувањето на своето право на управување со трудот и 
работењето на организацијата на здружен труд и на друга 
самоуправна организација и заедница и со контрола на ра-
ботата на органите и службите на организациите, заедни-
ците и другите форми на здружен труд, на самоуправните 
интересни и месни заедници и на органите на општестве-
но-политичките заедници. 

Органите на основната организација и на другите са-
моуправни организации и заедници се должни, во соглас-
ност со насоките што ги даваат работниците, да обезбедат 
известување на работниците за работењето на основната 
организација односно на друга самоуправна организација 
и заедница, за нејзината материјална и финансиска состој-
ба, за стекнувањето и распределбата на доходот, користе-
њето на средствата и за други прашања од интерес за од-
лучувањето и вршењето на контролата. 

Органите на општествено-политичката заедница се 
должни работниците во основните организации и во други 
самоуправни организации и заедници да ги известуваат за 
прашањата што се од значење за остварувањето на само-
управните права, обврски и одговорности, како и за други 
прашања од значење за работата и одлучувањето во тие 
организации и заедници и во општествено-политичките 
заедници. 

Органите на основната организација, на другите са-
моуправни организации и заедници и органите на општес-
твено-политичките заедници се должни да обезбедат из-
вестувањето на работниците да биде редовно, навремено, 
вистинито, целосно и разбирливо. 

Член 30 
Работниците и другите работни луѓе во организации-

те на здружен труд и во други самоуправни организации и 
заедници самоуправно ги усогласуваат и уредуваат оп-
штествено-економските и други самоуправни односи со 
самоуправни спогодби, статути и други самоуправни оп-
шти акти. 

Со самоуправната спогодба работниците и другите 
работни луѓе и нивните самоуправни Организации и заед-
ници ги усогласуваат и уредуваат своите општествено-
-економски и пруги самоуправни односи и интереси во оп-
штествената репродукција и врз таа основа ги здружуваат 
трудот и средствата и ги утврдуваат своите меѓусебни 
права, обврски и одговорности во односите на здружува-
њето на трудот и средствата. 

Со општествен договор органите на општествено-по-
литичките заедници, организациите на здружен труд и 
другите самоуправни организации и заедници го обезбеду-
ваат и усогласуваат самоуправното уредување на општес-
твено-економските и др^ги односи од поширок заеднички 
интерес за учесниците на договорот или од општ општес-
твен интерес. 

Член 31 
За својата работа и одлучување во остварувањето на 

своите самоуправни општествени функции работниците се 
одговорни пред другите работници во здружениот труд и 
пред општествената заедница, особено во поглед на оства-
рувањето на утврдените заеднички цели и задачи на орга-
низациите на здружен труд, заштитата на општествената 

' Сопственост и развивањето на самоуправувањето и на со-
цијалистичкото самоуправно општествено уредување ут-
врдено со уставот. 

Ако работникот со неизвршување на своите обврски 
што ги презел со самоуправна спогодба или со друг само-
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управен опште акт го оневозможи или повреди остварува-
њето на правата на другите работници или на утврдените 
заеднички интереси во основната организација, овласте-
ниот орган е должен да поведе постапка за заштита на тие 
права и интереси и, во рамките на своите права и 
должности, да ги преземе мерките пропишани со законот 
или врз основа на законот. 

Член 32 
Стопанските и други дејности во здружениот труд со 

средства во општествена сопственост се вршат во органи-
зациите на здружен труд и во други форми на здружување 
на трудот и средствата. Тие дејности можат, под условите 
определени со закон, да се вршат и во.општествено-поли-
тичките и во други со закон определени општествени ор-
ганизации и здруженија на граѓаните, ако е тоа од интерес 
за остварувањето на општествените функции и на задачи-
те на тие организации. 

Стопанските и други дејности од значење за народна-
та одбрана можат да се вршат и во рамките на Југословен-
ската народна армија, во согласност со сојузен закон. 

Стопански и други дејности можат да се вршат и со 
самостоен личен труд со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓани под условите што се пропишани со закон, 
ако вршењето на тие дејности не е забрането со закон. 

Условите за вршење на професионалните дејности со 
личен труд самостојно во вид на занимање, ако вршењето 
на тие дејности е од посебен општествен интерес, се уреду-
ваат со закон. 

Член 33 
Организациите на здружен труд за кои со закон или 

врз закон заснована одлука на собранието на општестве-
но-политичката заедница е утврдено дека вршат дејности 
или работи од посебен општествен интерес, должни се тие 
дејности односно работи да ги вршат под условите и на 
начинот со кои се обезбедува остварување на посебен оп-
штествен интерес. 

Член 34 
Земјоделците можат својот труд, земјиште, средства 

на трудот односно други средства во сопственост на зем-
јоделците, да ги здружат во земјоделски задруги и други 
форми на здружување на земјоделците, или да ги здружат 
со трудот на работниците и со општествените средства во 
организациите на здружен труд во односите на потрајна 
меѓусебна поврзаност или потрајна деловна соработка -
заради унапредување на земјоделското производство, ор-
ганизирано вклучување во стоковната размена, создавање 
услови за обезбедување и унапредување на здравственото, 
пензиското и инвалидското осигурување и на другите фор-
ми на социјална сигурност и на нивните други интереси, 
како и заради заедничко остварување на самоуправната 
положба во социјалистичките општествено-економски од-
носи. Земјоделецот и членот на неговото домаќинство 
што се занимаваат со земјоделство имаат врз основа на 
својот труд, во начело, иста положба, и во основа исти 
права и обврски како и работниците во здружениот труд 
со општествени средства. 

Земјоделците слободно одлучуваат за здружувањето 
во земјоделски задруги и во други форми на здружување 
на земјоделците. 

Земјоделецот го задржува правото на сопственост 
над земјиштето односно над средствата на трудот што ги 
здружува во земјоделската задруга, ако со самоуправната 
спогодба за здружување односно со посебен договор не е 
определело поинаку. 

Средствата во општествена сопственост што се 
здружени во земјоделска задруга и што земјоделската за-
друга ќе ги стекне по друга основа остануваат во општес-
твена сопственост. 

Член 35 
Работните луѓе кои самостојно вршат дејност со ли-

чен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани 
слободно одлучуваат за здружувањето на својот труд и на 
своите средства на трудот во занаетчиска или друга задру-
га или во друга форма на здружување. Во таквите односи 
тие работни луѓе имаат, во начело, иста положба и, во ос-
нова, исти права и обврски како работниците во здружени-
от труд со општествени средства. 

Кога работниот човек кој самостојно врши дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓа-
ни својот труд и своите средства на трудот, врз начела на 
доброволното и рамноправност, согласно со законот, при 
заеднички ризик или без него, непосредно или преку своја-
та задруга или друга форма на здружување, ќе ги здружи 
со работниците во организациите на здружен труд во раз-
лични форми на деловна соработка, со тие работници 
склучува договор односно самоуправна спогодба за сора-
ботка, со која ги уредуваат прашањата за рамноправно уп-
равување со заедничките работи и заедничко одлучување 
за заеднички остварениот.доход и за учествување во него-
вата распределба, сразмерно на својот придонес во оства-
рувањето на тој доход. 

Член 36 
Работниот човек кој самостојно врши дејност со ли-

чен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани 
може, врз самоуправна основа, во рамките на договорната 
организација на здружен труд да ги здружува својот труд 
и средства на трудот со трудот на други работници и со 
општествените средства, здружувајќи го правото на соп-
ственост над средствата што ги здружил во таа организа-
ција, и има право како работоводител да го води работе-
њето на таа организација и, заедно со работниците, да од-
лучува за нејзината работа и развој. 

На работниците во договорната организација на 
здружен труд, вклучувајќи го и работоводителот, им при-
паѓаат од чистиот доход, врз основа на нивниот труд, 
средства за задоволување на личните и заедничките потре-
би како и на работниците во другите организации на 
здружен труд, а на работоводителот и дел од доходот по 
основ на средствата што ги здружил. Доходот остварен во 
договорната организација на здружен труд, освен делот 
што се издвојува за работоводителот по основ на сред-
ствата што ги здружил, е општествена сопственост. Сред-
ствата во општествена сопственост што се здружени во 
договорната организација на здружениот труд и што по , 
друг основ ќе ги стекне таа организација остануваат во оп-
штествена сопственост. 

Работниците во договорната организација на 
здружен труд, врз основа на својот труд, и работоводите-
лот врз основа на својот труд и правото на сопственост 
над средствата што ги здружил во таа организација, рам-
ноправно одлучуваат за користењето и управувањето со 
здружените средства над кои работоводителот има право 
на сопственост, во согласност со договорот за основање 
на договорната организација на здружен труд. 

Член 37 
Работниот човек кој самостојно врши дејност со ли-

чен труд со средства во сопственост на граѓани, односно 
работниот човек кој со личен труд самостојно во вид на 
занимање врши професионална дејност, може во вршење-
то на таа дејност да го користи без ограничување трудот 
на членовите на своето семејно домаќинство засновајќи со 
нив работен однос, во согласност со законот. 

Работниот човек од став 1 на овој член може да го ко-
ристи трудот на други лица во обемот утврден со закон, а' 
кој им одговара на општествените потреби и на видот на 
дејноста што се врши со личен труд. 

Член 38 
Органите на општествено-политичката заедница ги 

имаат спрема организациите на здружен труд односно 
спрема другите самоуправни организации и заедници пра-
вата и обврските утврдени со уставот и законот. 

Ако во организацијата на здружен труд односно во 
друга самоуправна организација или заедница, суштестве-
но се нарушат самоуправните односи или потешко се ош-
тетат општествените интереси, или ако организацијата 
односно заедницата не ги извршува обврските утврдени со 
закон, собранието на општествено-политичката заедница, 
во рамките на своите права и должности, под условите и 
во постапката пропишани со закон, може да го распушти 
работничкиот совет односно друг соодветен орган на уп-
равување во организацијата на здружен труд, или да пре-
земе други мерки утврдени со законот. ' 

Ако со распоредувањето на доходот односно со рас-
пределбата на средствата за лични доходи се нарушуваат 
односите што му одговараат на начелото на распределба-
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та според трудот или се нарушува текот на општествената 
репродукција, можат да се преземат мерки со кои се обез-
бедува рамноправност на работниците во применувањето 
на начелото на распределбата според трудот односно со 
кои се спречуваат или отстрануваат нарушувањата во оп-
штествената репродукција, во согласност со законот. 

Член 39 
Во остварувањето на своите права и обврски утврде-

ни со уставот, синдикатот поведува иницијатива за презе-
мање мерки и ги презема мерките со кои се обезбедува ра-
ботниците да ги остваруваат своите општествено-економ-
ски и други самоуправни права и да одлучуваат за други 
прашања од својата општествено-економска положба. 

Синдикатот има право да поведува иницијатива и да 
дава предлог за склучување на самоуправна спогодба, ка-
ко и да поведе постапка за повторно разгледување на 
склучените самоуправни спогодби, ако смета дека со нив 
се повредуваат самоуправните права на работниците и оп-
штествено-економските односи утврдени со уставот. 

Синдикатот учествува во постапката за склучување 
на самоуправната спогодба со која се уредуваат меѓусеб-
ните односи на работниците во трудот или се утврдуваат 
основите и мерилата за распоредување на доходот и рас-
пределба на средствата за лични доходи, и ја потпишува 
таа спогодба. 

Ако во организацијата на здружен труд се одлучува 
за прашања што се однесуваат на самоуправните права на 
работниците, на материјалната положба и на интересите 
на работниците и на организацијата на здружен труд и ако 
во процесот на одлучувањето треба да се усогласат инте-
ресите и ставовите на еден дел работници со интересите 
на мнозинството работници во здружениот труд, органите 
во организациите на здружен труд се должни да му овоз-
можат на синдикатот да учествува во разгледувањето на 
тие прашања, да го разгледаат секое негово барање, за ба-
рањето да заземат став и, ако неговото барање се одбие, 
да го известат за причините за одбивањето. 

Ако во организацијата на здружен труд настане спор 
помеѓу работниците на одделни делови на организацијата 
односно работниците и органите на организацијата или 
работниците на организацијата и органите на општестве-
но-политичката заедница, кој не може да се реши по редо-
вен пат, синдикатот има право, на барање од работниците 
или по своја иницијатива да поведе постапка за решавање, 
на настанатиот спор. 

Член 40 
Основните организции, другите организации на 

здружен труд, деловните заедници, работните заедници, 
банките, заедниците на осигурување на имоти и лица и 
другите финансиски организации, земјоделските и други 
задруги, коморите и другите општи здруженија, самоуп-
равните интересни заедници и другите самоуправни орга-
низации и заедници се општествени правни лица со права, 
обврски и одговорности кои ги имаат врз основа на уста-
вот, здконот и самоуправната спогодба за здружување, од-
носно врз основа на актот за основање. 

Член 41 
Организациите на здружен труд и другите општес-

твени правни лица одговараат за своите обврски со оп-
штествените средства со кои располагаат. 

За обврските на организацијата на здружен труд од-
говараат и другите организации со која се здружени под 
условите и на начинот утврдени со самоуправната спогод-
ба за здружување во работна организација или во друга 
организација на здружен труд во која се здружени, во сог-
ласност со законот. 

Условите и постапката на извршувањето заради на-
мирување на обврските на организациите на здружен труд 
и на другите општествени правни лица, како и општестве-
ните средства што се изземаат од извршувањето, се опре-
делуваат со закон. 

Ако организацијата на здружен труд не е во состојба 
да ги извршува своите обврски, надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница е должен, во согласност 
со своите права и должности утврдени со уставот, на таа 
организација да и даде економска и друга помош и да пре-
земе мерки за нејзина санација, како и други економски и 

управни мерки со кои се создаваат услови за отстранува-
ње на тешкотиите поради кои не е во можност да ги из* 
вршува своите обврски. 

Член 42 
Врз организациите на здружен труд и врз другите 

форми на здружување на трудот и средствата, како и врз 
нивните делови (продавници, дуќани, експозитури, скла-
дови, агенции и др.) се применуваат законите и другите 
прописи што важат во местото на нивното работење. 

Начинот на решавање на судирите на законите и дру-
гите прописи со кои се уредуваат односите во работењето 
на организациите на здружен труд и судирите на над-
лежностите помеѓу органите на различни општествено-по-
литички заедници се уредуваат со закон. 

Член 43 
Несогласностите од општествено-економските и дру-

ги самоуправни односи во организциите на здружен, труд 
и во другите форми на здружување на трудот и средствата 
и споровите што настануваат од тие односи се решаваат 
со усогласување, посредување, преку арбитража односно 
избрани судови, судови на здружениот труд и други само-
управни судови. в 

Член 44 
Општествената заштита на самоуправните права на 

работниците и на општествената сопственост ја оствару-
ваат собранијата на општествено-политичките заедници и 
пред нив одговорните органи, судовите на здружениот 
труд и другите судови, уставните судови, јавниот обвини-
тел, општествениот правобранител на самоуправувањето 
и Службата на општественото книговодство, во рамките 
на правата и должностите утврдени со уставот и законот. 

Општествениот правобранител на самоуправување-
то, како самостоен орган на општествената заедница, пре-
зема мерки и правни средства и врши други права и 
должности утврдени со законот заради остварување на оп-
штествена заштита на самоуправните права на работните 
луѓе и општествената сопственост, а државните органи и 
органите на самоуправните организации и заедници се 
должни на барање од општествениот правобранител на 
самоуправувањето, да му даваат податоци и известувања 
од интерес за вршењето на неговата функција. 

Член 45 
Работниците во организациите на здружен труд и во 

други самоуправни организации и заедници имаат право 
и должност, во рамките на својата редовна дејност, да ги 
организираат, остваруваат и унапредуваат општонарод-
ната одбрана и општествената самозаштита. 

Во организирањето, остварувањето и унапредување-
то на општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита работниците и другите работни луѓе во основните и 
други организации на здружен труд и во други самоуправ-
ни организации и заедници утврдуваат програми на мерки 
и активности и за таа цел обезбедуваат материјални сред-
ства и донесуваат соодветни самоуправни акти и презема-
ат други потребни мерки. 

Член 46 
Работниците во организацијата на здружен труд и не-

јзините органи се должни да го организираат вршењето 
на дејноста на организацијата на начинот со кој се осигу-
рува безбедност при работата, како и да ги спроведуваат 
потребните мерки за заштита при работата и за заштита 
на работната средина. 

Член 47 
Организациите на здружен труд се должни во врше-

њето на својата дејност да ги чуваат вредностите и да ги 
обезбедуваат потребните услови за заштита и унапредува-
ње на човековата средина и да ги спречуваат причините и 
отстрануваат штетните последици што ги загрозуваат 
природните и со трудот создадените вредности на човеко-
вата средина. 
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ДЕЛ ВТОРИ 

ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Г л а в а I 
ОДНОСИ ВО СТЕКНУВАЊЕТО НА ДОХОДОТ 

Оддел 1 
О п ш т е с т в е н о - е к о н о м е к а с о д р ж и н а 

н а д о х о д о т 

Член 48 
Доходот е дел од вкупниот производ на општеството 

што работниците во основната организација го стекнува-
ат во паричен вид како општествено признание-на резул-
татите од својот и вкупниот општествен труд, во условите 
на социјалистичкото стоковно производство, а со кој ра-
ботниците во основната организација управуваат врз ос-
нова на своето право на работа со општествени средства. 

Работниците во основната организција стекнуваат 
доход зависно од производноста на тековниот труд и од 
успешноста на управувањето и стопанисувањето со оп-
штествени средства, како со свој и општествен минат труд 
во основната организација и во другите форми на 
здружување на трудот и средствата, како и од постојаното 
приспособување на производството и вршењето на друга 
дејност кон условите на пазарот, потребите на општество-
то и кон односите што работниците самоуправно ги уре-
дуваат и за кои одлучуваат во рамките на општествено-
-политичките заедници. 

Доходот што го стекнуваат работниците во основна-
та организација: 

1) е материјална основа на правото на работниците 
да одлучуваат за условите и резултатите од својот труд, е 
основен мотив на трудот и е мерило на успешноста на 
производството и на вршењето друга дејност на основна-
та организација и на одговорноста на работниците за ус-
пешната работа и успешното располагање со општестве-
ните средства со кои управуваат; 

2) е основ и извор на средства, во рамките на новосоз-
дадената вредност во материјалното производство, за за-
доволување на заедничките и општите општествени по-
треби со кои се обезбедуваат заеднички и општи услови на 
трудот и развојот на општеството, како и на средства за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка на работници-
те, за уна-
предување и проширување на материјалната основа на 
трудот и за создавање и обновување на резервите; 

3) е основа и содржина на општественото планирање 
во основната организација и во другите организации на 
здружен труд, во другите самоуправни организации и за-
едници и во општествено-политичките заедници, како и на 
остварувањето на заедничките интереси и на развојот на 
самоуправните општествено-економски односи во 
здружениот труд. 

Доходот на основната организација во материјално-
то производство, како новосоздадена вредност, е основа и 
извор на слободната размена на трудот со работниците во 
основните организации во општествените дејности кои, 
врз таа основа, стекнуваат доход според придонесот што 
со својот труд го даваат во создавањето на нова вредност 
во материјалното производство, во зголемувањето на про-
изводноста на вкупниот општествен труд и развојот на оп-
штеството во целост односно во задоволувањето на лич-
ните и заедничките потреби и интереси на работниците и 
на другите работни луѓе. 

Член 49 
Во условите на социјалистичкото стоковно производ-

ство, работниците во основната организција обезбедуваат 
постојано зголемување на доходот: 

1) со развивање на својата работна способност и знае-
ње, со унапредување на организацијата на трудот, со при-
мена на научните, техничките и технолошките достигања, 
со целесообразно и рационално користење на природните 
услови на трудот, со развивање на иницијативи во работа-
та, со поцелосно користење на времето на работа, со со-
весно исполнување на работните обврски и, врз таа осно-
ва, со зголемување на производноста на трудот; 

2) со економски и општествено рационално користе-
ње на средствата на општествената репродукција, а особе-
но со поцелосна употреба на производствените и другите 
работни капацитети и со заштеди во материјал, суровини 
и енергија, со поефикасно користење и стопанисување со 
средствата во основната организација и со здружување на 
трудот и средствата со рботниците во други основни орга-
низации; 

3) со приспособување кон барањата на домашниот и 
странскиот пазар во поглед на обемот, видот и квалитетот 
на производите и услугите односно со приспособување 
кон самоуправно договорената општествена поделба на 
трудот и, врз таа основа, со меѓусебно усогласување на 
плановите. 

Работниците се должни работењето на основната ор-
ганизација на пазарот односно во самоуправно договоре-
ната општествена поделба на трудот, согласно со својата 
одговорност спрема другите работници во здружениот 
труд, да го усогласуваат со заедничките интереси и цели 
утврдени со плановите на основните организации на 
здружен труд што се здружени и со економската политика 
утврдена со плановите на општествено-политичките заед-
ници. 

Член 50 
Располагајќи со доходот, работниците во основната 

организација, во свој заеднички и општ општествен инте-
рес, обезбедуваат услови за постојано зголемување на до-
ходот. 

Остварувајќи ја оваа општествена функција, работни-
ците во основната организација се должни со самоуправ-
ните општи акти во основната организација односно со 
самоуправната спогодба за здружување во работна орга-
низација и со други самоуправни спогодби да обезбедат 
такви основи и мерила за распоредување на доходот и на 
чистиот доход и за распределба на средствата за лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка кои: 

1) ќе го поттикнуваат, со доследна примена на наче-
лото на распределбата според резултатите од трудот, се-
кој работник во основната организација и сите нив заедно 
кон постигање на што поголема произволност на трудот; 

2) ќе го поттикнуваат, со соодветно учество на лични-
от доход во резултатите на здружувањето на трудот и 
средствата со работниците во други основни организации, 
секој работник во основната организација и сите нив заед-
но кон што поцелесообразно користење и постојано уна-
предување и зголемување на средствата на општествената 
репродукција; 

3) ќе го поттикнуваат, со соодветна зависност на лич-
ниот доход од вкупните резултати од трудот и од работе-
њето на основната организација, секој работник во основ-
ната организација и сите нив заедно кон што поуспешно 
приспособување на дејноста на основната организација 
кон барањата на пазарот односно кон интересите и потре-
бите на рботните луѓе и општеството во целост; 

4) ќе поттикнуваат, со соодветна внатрешна органи-
зација на трудот и со односите во распоредувањето и рас-
пределбата во основната организација, на секоја работа 
односно работна задача и во секој дел од процесот на тру-
дот во основната организација да се развива творештво и 
работна иницијатива на работниците и да се мери нивни-
от придонес кон успехот на заедничкиот труд и кон стек-
нувањето на доходот. 

Член 51 
Доходот на основната организација се стекнува во 

рамките на вкупниот приход што основната организација 
ќе го оствари со своето работење откако од нејзиниот вку-
пен приход ќе се надомести вредноста на материјалните 
средства потрошени во целост во процесот на репродук-
цијата (материјални трошоци и другите трошоци на рабо-
тењето) и ќе се обезбеди репродукција на постојаните 
средства за производство и на другите средства на трудот 
(трошоци на амортизацијата). 

Член 52 
Работниците во основната организација во општес-

твените дејности стекнуваат доход на основната организа-
ција од вкупниот приход што основната организација ќе 
го оствари со слободна размена на трудот од доходот на 
другите основни организации и од личните доходи на ра-
ботниците односно од доходот и другите приходи на ра-
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богните луѓе. Овие работници го стекнуваат доходот од 
вкупниот приход што ќе го оствари основната организа-
ција и по основа на здружувањето на трудот и средствата 
заради заедничко остварување на доход, по основа на про-
дажбата на своите производи и услуги на пазарот и по 
друга основа утврдена со законот или со самоуправна спо-
годба односно со договор во согласност со законот. 

Доходот од став 1 на овој член се утврдува откако од 
вкупниот приход ќе се надоместат материјалните трошо-
ци и другите трошоци на работењето и трошоците на 
амортизацијата. 

Основите и мерилата за утврдување на материјални-
те трошоци и другите трошоци на работењето и на тро-
шоците на амортизацијата што се надоместуваат од вкуп-
ниот приход на основната организација од став 1 на овој 
член, можат работниците во таа основна организација да 
ги уредат со самоуправна спогодба што ќе ја склучат, не-
посредно или во рамките на самоуправната интересна за-
едница со работниците во другите основни организации 
односно со другите работни луѓе со кои остваруваат сло-
бодна размена на трудот. 

Член 53 
Работниците во работната заедница остваруваат вку-

пен приход односно непосредно стекнуваат доход на ра-
ботната заедница со слободна размена на трудот од дохо-
дот на основните организации за кои вршат работи од 
заеднички интерес или од приходите и другите општестве-
ни средства со кои располагаат самоуправните организа-
ции и заедници и органите на општествено-политичките 
заедници за кои ги вршат тие работи. 

Со самоуправната спогодба или со закон се утврдува 
кога работниците во работната заедница непосредно стек-
нуваат доход на работната заедница со слободна размена 
на трудот. 

Работниците во работната заедница формирана во 
смисла на чл. 351 и 378 од овој закон го остваруваат вкуп-
ниот приход и од него стекнуваат доход како и работни-
ците во основната организација. 

Член 54 
Доходот на основната организација работниците го 

распоредуваат: 
1) за лични доходи и за заедничка потрошувачка на 

работниците, за унапредување и проширување на матери-
јалната основа на трудот и за создавање и обновување на 
резервите во основната организација; 

2) за обезбедување на заеднички и општи услови на 
трудот и на развојот на општеството. 

Делот од доходот на основната организација распо-
реден за потребите од точка 1 став 1 на овој член претста-
вува чист доход на основната организација. 

Член 55 
Со чистиот доход на основната организација работ-

ниците слободно располагаат во односите на одговорност 
на едни спрема други и спрема општеството во целост и 
во другите односи утврдени со овој закон. 

Во располагањето со чистиот доход на основната ор-
ганизација работниците создаваат услови за унапредува-
ње на производството и за зголемување на производноста 
на својот и на вкупниот општествен труд и за зголемување 
.на доходот на основната организација и врз таа основа, во 
свој заеднички и општ општествен интерес, обезбедуваат 
задоволување во се поголем обем на своите лични, заед-
нички и општи општествени потреби и зголемување и 
унапредување на материјалната основа на својот и вкуп-
ниот општествен труд и ја остваруваат својата водечка 
улога во општествената репродукција. 

Член 56 
Одлучувајќи за заедничките и општите услови на тру-

дот и на развојот на општеството, работниците во основ-
ната организација, во согласност со начелата на заемност 
и солидарност и со можностите на основната организаци-
ја и потребите на нејзиниот развој, создаваат трајни и ста-
билни услови за унапредување на трудот и производство-
то и на личниот и општествениот стандард, во согласност 
со порастот на вкупниот општествен доход и со потребите 
на општиот општествен напредок. 

Од доходот на основната организација, како заеднич-
ки и општи услови на трудот и на развојот на општество-
то, се обезбедуваат: 

1) средства за задоволување на заедничките потреби 
во областа на образованието, науката, културата, здрав-
ството, социјалната заштита и другите општествени деј-
ности, што се остваруваат со слободна размена на трудот 
и за задоволување на заедничките потреби во областа на 
социјалната сигурност; 

2) средства за задоволување на општите општествени 
потреби во рамките на општествено-политичките заедни-
ци; 

3) средства за други потреби определени врз основа 
на закон. 

За заедничките и општите услови на трудот и на раз-
војот на општеството што се обезбедуваат од доходот на 
основната организација одлучуваат работниците во ос-
новната организација заедно и рамноправно со другите 
работници во здружениот труд, во согласност со обврски-
те што ги презеле со самоуправните спогодби и со општес-
твените договори, како и преку своите делегации и делега-
ти со донесување на закони односно одлуки во собранија-
та на општествено-политичките заедници. 

Член 57 
Средствата од доходот на основната организација за 

задоволување на заедничките потреби во областа на обра-
зованието, науката, културата, здравството, социјалната 
заштита и другите општествени дејности што се оствару-
ваат со слободна размена на трудот и за задоволување на 
заедничките потреби во областа на социјалната сигурност 
се обезбедуваат, и тоа: 

- за задоволување на заедничките потреби на општес-
твото врз начелата на заемност и солидарност во областа 
на овие дејности, што се утврдени со закон како дејности 
од посебен општествен интерес односно во областа на со-
цијалната сигурност, средства се обезбедуваат во рамките 
на самоуправните интересни заедници во согласност со 
остварениот пораст на произволност^ на трудот на основ-
ните организации што ги обезбедуваат средствата и спо-
ред обемот на задоволувањето на тие потреби, утврдени 
со плановите односно со општествените планови; 

- за задоволување на заедничките или поединечните 
потреби на организациите на здружен труд, со кои се при-
донесува кон зголемување на произволност на трудот и 
друго унапредување на производството и работењето и, 
врз таа основа, кон зголемување на доходот, средства се 
обезбедуваат во согласност со тој придонес во односите 
помеѓу заинтересираните организации непосредно или во 
рамките на самоуправните интересни заедници. 

Средствата за задоволување на општите општестве-
ни потреби, што се обезбедуваат во општествено-политич-
ките заедници со даноци и други давачки, се определуваат 
во височината што ја утврдуваат собранијата на општес-
твено-политичките заедници во согласност со општестве-
ните планови. 

Член 58 
Личниот доход на работникот служи за задоволува-

ње на неговите лични потреби, како и за задоволување на 
заедничките потреби и на општите општествени потреби. 

Работникот остварува личен доход по основа на те-
ковниот труд (дел од личниот доход по основа на тековни-
от труд) и по основа на унапредувањето и стопанисување-
то со општествените средства како минат труд на работ-
ниците (дел од личниот доход по основа на минатиот 
труд). 

Член 59 
Работниците во основната организација, заедно со 

работниците во другите основни организации, во односи-
те на меѓусебна зависност, поврзаност и одговорност во 
работната организација односно во сложената организа-
ција на здружен труд и во други форми на здружување и 
поврзување, со планирање на доходот обезбедуваат: 

1) основи и услови за зголемување на доходот на ос-
новната организација; 

2) распоредување на доходот и на чистиот доход на 
основната организација и распределба на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка со кои го 
унапредуваат и усогласуваат своето и вкупното општес-
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твено производство и развојот на самоуправните општес-
твено-економски односи и создаваат услови за стабилност 
во трудот и во работењето на основната организација и за 
сопствена материјална и социјална сигурност и стабил-
ност, за рамноправност во остварувањето на правото на 
работа со општествени средства и за располагање со дохо-
дот на сите степени и во сите форми на здружување на 
трудот и средствата. 

Со планирањето на доходот во смисла на став 1 од 
овој член, работниците во основната организација созда-
ваат и услови за овладување со стихијното дејствување на 
пазарот. 

Член 60 
Доходот на основната организација е основа и мотив 

на здружувањето на трудот и средствата со работниците 
во другите основни организации, во банките и другите фи-
нансиски организации и во другите форми на здружување 
на трудот и средствата. 

Член 61 
Работниците во основната организација, врз основа 

на резултатите од управувањето и стопанисувањето со 
средствата на општествената репродукција, како со свој и 
општествен минат труд во основната организација однос-
но во рамките на учеството во заеднички остварениот до-
ход по основ на здружувањето на трудот и средствата, 
имаат право: 

1) да стекнуваат дел од личниот доход; 
2) да обезбедуваат, во согласност со начелата на заем-

ност и солидарност, пошироки можности за стручно оспо-
собување, преквалификација, унапредување на стручното 
знаење и на својата работна способност, вработување и за-
штита на мајчинството, како и за осигурување во случај 
на болест, породување, намалување или губење на работ-
ната способност, невработеност и старост и за детска за-
штита и други форми на социјална заштита; 

3) да стекнуваат-други лични материјални права ут-
врдени со закон или со самоуправен општ акт врз основа 
на законот. 

Оддел 2 
О с н о в и н а с т е к н у в а њ е т о н а д о х о д о т 

Член 62 
Работниците го стекнуваат доходот на основната ор-

ганизација од вкупниот приход што ќе го оствари таа: 
1) со продажба на производи и услуги на домашниот 

и странскиот пазар односно во рамките на организацијата 
на здружен труд; 

2) со учество во заеднички остварениот доход по ос-
нов на здружувањето на трудот и средствата; 

3) со слободна размена на трудот; 
4) на име компензација, регрес, премија, дотација и 

по други основи утврдени со закон или со самоуправна 
спогодба односно со договор во согласност со законот. 

1. Стекнување на доходот со продажба на производи и( 
услуги 

Член 63 
Доходот на основната организација сте стекнува од 

вкупниот приход што основната организација ќе го оства-
ри со продажба на производи и услуги според цените на 
пазарот односно според спогодбено утврдените цени во 
односите на здружување на трудот и средствата заради за-
едничко остварување на доход, уважувајќи ги потрајните 
односи во движењето на цените и другите услови на паза-
рот. 

Продажбата на производи и услуги на основната ор-
ганизција на пазарот се врши преку работната организа-
ција односно сложената организација на здружен труд, 
ако со самоупрвната спогодба за здружување не е поинаку 
определено. 

2. Стекнување на доход со учество во заеднички остваре-
ниот доход 

Член 64 
Во меѓусебните односи, при заедничкото остварува-

ње на доход врз основа на здружувањето на трудот и сред-
ствата, работниците во основните организации: 

1) се рамноправни во стекнувањето на доход според 
придонесот што го дале за остварувањето на доходот; 

2) спогодбено ги утврдуваат целите, намените, усло-
вите и начинот на здружување на трудот и средствата и 
заемните права, обврски и одговорности во стекнувањето 
на доходот; 

3) остваруваат меѓусебно влијание врз деловната и 
развојната политика, преземаат заеднички ризик, обезбе-
дуваат заедничка одговорност за проширување на матери-
јалната основа на трудот и за зголемување на произвол-
н о с т на трудот, во согласност со самоуправната спогод-
ба; 

4) спогодбено одлучуваат, преку заеднички органи 
односно непосредно, за заедничките работи што произле-
гуваат од здружувањето на труд и средства заради заед-
ничко остварување на доход. 

Меѓусебните односи во заедничкото остварување на 
доход се уредуваат со самоуправната спогодба. 

Член 65 
Заеднички остварениот доход се остварува како заед-

нички приход или како заеднички доход. 
Под заеднички приход се подразбираат приходите 

што се резултат од заедничкиот труд на работниците во 
две или повеќе основни организации или се резултат од 
нивната потрајна соработка. 

Под заеднички доход се подразбира доходот што за-
еднички ќе го остварат основната организација што 
вложува или на друг начин здружува средства за заеднич-
ко работење со заеднички ризик и основната организација 
што во тоа работење ги користи тие средства. 

Член бб 
Основните организации што остваруваат заеднички 

приход односно заеднички доход имаат право на учество 
во тој приход односно доход според придонесот што ра-
ботниците со својот тековен труд и со управување и стопа-
нисување со општествените средства го дале во остварува-
њето на тој приход односно доход, според основите и ме-
рилата што ќе ги утврдат со самоуправната спогодба. 

Основите и мерилата според кои се распоредува заед-
ничкиот приход односно заедничкиот доход мораат да би-
дат утврдени така што да обезбедуваат услови за зголему-
вање на продуктивноста на трудот, за порационално и по-
ефикасно користење на општествените средства во трудот 
и заедничкото работење со заеднички ризик и за намалува-
ње на материјалните трошоци и на другите трошоци на 
работењето на основните организации што го остваруваат 
тој приход односно доход. 

Основните организации што остваруваат заеднички 
приход Односно заеднички доход се должни да утврдат за-
еднички стандарди на материјалните трошоци и на други-
те трошоци на работењето, критериуми за утврдување на 
стапките на амортизацијата, нормативите на трудот и 
другите елементи на заедничко работење со заеднички ри-
зик. 

Заедничкиот приход односно заедничкиот доход им 
се распоредува во целост на основните организации што 
го оствариле тој приход односно доход. 

Член 67 
Основните организации што вложиле или што на 

друг начин здружиле средства заради остварување на за-
еднички доход имаат право да им се вратат тие средства 
односно да им се врати вредноста на тие средства во рева-
лоризиран износ утврден со самоуправната спогодба во 
согласност со сојузен закон. 

Враќање на вредноста на средствата од став 1 на овој 
член се врши од остварениот заеднички доход, ако со са-
моуправната спогодба не е предвидено дека се врши од де-
ловните средства на основната организација што тие 
средства ги користи во заедничкото работење со заеднич-
ки ризик. 

Во остварувањето на правото на учество во заеднич-
киот доход, основните организации на здружен труд што 
вложиле или што на друг начин здружиле средства заради 
остварување на заеднички доход имаат право на надомест 
за управувањето и стопанисувањето со здружените сред-
ства во согласност со одредбата на член бб од овој закон. 
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Член 68 
Основната организација што во своето работење ко-

ристи здружени средства не може да ја промени дејноста, 
ниту да се издвои во работна организација или да се при-
пои кон друга организација на здружен труд, ако со тоа се 
менува намената на здружените средства или се отежнува 
или оневозможува извршувањето на преземените обврски, 
без согласност од организациите на здружен труд што ги 
здружиле трудот и средствата, додека не ги врати 
здружените средства во ревалоризиран износ утврден со 
самоуправната спогодба во согласност со сојузен закон, 
ако со самоуправната спогодба не е поинаку предвидено. 

Член 69 
Со самоуправната спогодба со која се уредуваат меѓ-

усебните односи во остварувањето на заедничкиот приход 
односно на заедничкиот доход не можат да се предвидат 
материјални и други меѓусебни односи што која и да било 
од основните организации во тие односи ја доведуваат во 
нерамноправна положба во однос на другите основни ор-
ганизации на пазарот, како и во поглед на рамноправнос-
та во одлучувањето за нивниот развој. 

3. Стекнување на доход со слободна размена на трудот 

Член 70 
Работниците во основната организација која врши 

дејност во областа на образованието, науката, културата, 
здравството и социјалната заштита или друга општестве-
на дејност, го стекнуваат доходот на основната организа-
ција од вкупниот приход што ќе го оствари основната ор-
ганизација со слободна размена на трудот, непосредно 
или преку, односно во рамките на самоуправната интерес-
на заедница, од доходот на другите основни организации, 
според придонесот што го дале со својот труд во создава-
њето на нова вредност во материјалното производство, во 
зголемувањето на производноста на вкупниот општествен 
труд и во развојот на општеството во целост. 

Работниците во основната организација која врши 
дејност од став 1 на овој член го стекнуваат доходот на ос-
новната организација од вкупниот приход што ќе го ос-
твари основната организација со слободна размена на 
трудот, непосредно или преку, односно во рамките на мес-
ната заедница или на самоуправната интересна заедница, 
и од личниот доход на работниците или од доходот однос-
но од приходот на други работни луѓе, според придонесот 
што го дале со својот труд за задоволување на личните и 
заедничките потреби и интереси на тие работни луѓе. 

Работниците во основната организација која врши 
дејност од став 1 на овој член стекнуваат доход на основ-
ната организација од вкупниот приход што ќе го оствари 
основната организација врз основа на самоуправно дого-
ворениот надомест за вршењето на дејноста односно за 
извршената услуга (во натамошниот текст: цена на услу-
гата), или по други основи во согласност со самоуправна-
та спогодба. 

Член 71 
Основната организација која врши општествена деј-

ност остварува средства за проширување на материјална-
та основа на трудот: 

1) во рамките на цената на услугите; 
2) од наменските средства што се обезбедуваат врз ос-

нова на самоуправната спогодба, во вид на самопридоне-
си на граѓаните или врз основа на законот односно одлу-
ката на собранието на општствено-политичката заедница 
во согласност со законот. 

Средствата од став 1 на овој член основната органи-
зација ги остварува во согласност со развојот на општес-
твените дејности предвидени во плановите на основните 
организации, на самоуправните интересни заедници и дру-
ги самоуправни организации и заедници и со плановите 
на општествено-политичките заедници и со обврските 
што ги презела со самоуправната спогодба, односно со до-
говорите. 

Член 72 
Ако во самоуправните интересни заедници за кому-

нални дејности, енергетика, водостопанство, сообраќај и 
други дејности на материјалното производство, во рамки-

те на остварувањето на заедничките интереси, меѓусебни-
те односи се уредуваат врз начелата на слободната разме-
на на трудот, работниците, во основните организации што 
ги вршат тие дејност го стекнуваат доходот на основната 
организација од вкупниот приход што ќе го оствари ос-
новната организација во таа размена, според основите и 
мерилата утврдени со самоуправната спогодба. 

Член 73 
Работниците во работната заедница во организација-

та на здружен труд го стекнуваат доходот на работната за-
едница од вкупниот приход што работната заедница ќе го 
оствари зависно од придонесот што со својот труд и ре-
зултати од трудот го дале во остварувањето на доходот 
на основните организации за кои вршат работи од заед-
нички интерес, во согласност со самоуправната спогодба 
и со сојузен закон. 

Работниците во работната заедница во друга самоуп-
равна организација и заедница, во општествено-политич-
ка и општествена организација односно во орган на оп-
штествено-политичка заедница го стекнуваат доходот на 
работната заедница од вкупниот приход односно непо-
средно го стекнуваат доходот на работната заедница што 
ќе го остварат со слободна размена на трудот со работни-
ците односно со другите работни луѓе во организациите 
или заедниците односно со органот на општствено-поли-
тичката заедница за кои вршат работи од заеднички инте-
рес, зависно од придонесот што го дале во остварувањето 
на плановите и програмите на тие организации и заедни-
ци или органи, во согласност со самоуправната спогодба 
односно со договорот и законот. 

Член 74 
Средства на трудот со кои работат работниците во 

работната заедница се средствата на трудот со кои упра-
вува организацијата или заедницата, односно органот на 
општествено-политичката заедница за кои работната заед-
ница врши работи. Во поглед на користењето и располага-
њето со средствата на трудот тие работници ги имаат пра-
вата, обврските и одговорностите утврдени со самоуправ-
ната спогодба со кои се утврдуваат меѓусебните односи на 
работната заедница и организацијата, заедницата или ор-
ганот за кои работната заедница врши работи, во соглас-
ност со законот. 

Средствата на трудот со кои работат работниците во 
работната заедница од чл. 351 и 378 на овој закон, а што 
работната заедница ќе ги стекне со своето работење од ос-
тварениот доход или по друга основа, се средства на тру-
дот со кои управуваат работниците во работната заедни-
ца. 

Оддел 3 
О п ш т е е т в е н о - е к о А о м е к а п о л о ж б а н а р а -
б о т н и т е л у ѓ е ш т о с о л и ч е н т р у д . с а м о -

с т о ј н о в р ш а т п р о ф е с и о н а л н а д е ј н о с т 

Член 75 
Работните луѓе што со личен труд самостојно во вид 

на занимање вршат научна, книжевна, ликовна, музичка, 
театарска, филмска или друга уметничка или културна 
дејност, односно адвокатска или друга професионална деј-
ност (во натамошниот текст: професионална дејност) има-
ат, во начело, иста општествено-економска положба и во 
основа исти права и обврски како и работниците во орга-
низациите на здружен труд. 

Работните луѓе од став 1 на овој член стекнуваат до-
ход и ги намируваат обврските од доходот во согласност 
со законот. 

Член 76 
Работните луѓе што со личен труд самостојно во вид 

на занимање вршат професионална дејност можат да го 
здружуваат својот труд и да формираат привремени или 
трајни работни заедници. 

Работните заедници од став 1 на овој член имаат, во 
основа, иста положба као и организациите на здружен 
труд. 

Работните луѓе во. работните заедници од став 1 на 
овој член самостојно ги уредуваат односите во трудот и 
во стекнувањето и распределбата на доходот што ќе го ос-
тварат со заедничка работа, во согласност со начелата 
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според кои овие односи се уредуваат во организциите на 
здружен труд, а врз основа на самоуправната спогодба во 
сог ласност со законот. 

Работните луѓе во работната заедница од став 1 на 
овој член управуваат со остварениот доход и со средства-
та што ги користат во заедничката работа како општстве-
ни средства, во согласност со самоуправната спогодба и 
со законот. 

Член 77 
Работните луѓе што со личен труд самостојно во вид 

на занимање вршат професионална дејност и нивните при-
времени или трајни работни заедници имаат право да се 
користат со општествените средства и да управуваат со 
нив под условите под кои со-општествените средства се 
користат и со нив управуваат работниците во организаци-
ите на здружен труд, а во согласност со законот. 

Член 78 
Работните луѓе што со личен труд самостојно во вид 

на занимање вршат научна, книжевна, ликовна, музичка, 
театарска, филмска или друга уметничка или културна 
дејност, а под условите утврдени со законот и адвокатска 
или друга професионална дејност, остваруваат соработка 
со работниците во организациите на здружен труд, непо-
средно или преку своите организации или здруженија, во 
согласност со самоуправната спогодба што ќе ја склучат 
со работниците во тие организации на здружен труд и со 
законот. 

Г л а в а I I 
ОДНОСИ ВО РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ДОХОДОТ И 

НА ЧИСТИОТ ДОХОД 

Оддел 1 

У т в р д у в а њ е н а д о х о д о т 

Член 79 
Вкупниот приход на основната организација го сочи-

нуваат приходите остварени според основите од член 62 
на овој закон. 

Кога од вкупниот приход на основната организација 
ќе се надоместат материјалните трошоци и другите тро-
шоцина работењето и трошоците на амортизацијата ут-
врдени во согласност со сојузен закон, се добива доходот 
на основната организација. 

Приходите што основната организација ќе ги оства-
ри за определени намени утврдени во согласност со зако-
нот се внесуваат во соодветните фондови на основната ор-
ганизација. 

Член 80 
Работниците во основната организација одлучуваат 

за материјалните трошоци и за другите трошоци на рабо-
тењето и за трошоците на амортизацијата што се надо-
местуваат од вкупниот приход на основната организација. 

Одлучувајќи за материјалните трошоци и за другите 
трошоци на работењето, работниците во основната орга-
низација ги применуваат техничките нормативи за опре-
делување на височината на тие трошоци утврдени во ос-
новната организација, а ако не постојат такви технички 
нормативи - ја утврдуваат височината на тие трошоци. 

Одлучувајќи за трошоците на амортизацијата, работ-
ниците во основната организација ги применуваат стапки-
те за пресметка на амортизацијата утврдени во согласност 
со сојузен закон, а кога тие трошоци се утврдуваат над 
пропишаните стапки - се применуваат критериумите за 
определување на тие трошоци утврдени во основната ор-
ганизација. 

Оддел 2 
Р а е п о р е д у в а њ е н к д о х о д о т 

Член 81 
Доходот на основната организација се распоредува 

за потребите од член 54 став 1 на овој закон. 
Потребите од член 56 став 2 на овој закон за кои се 

распоредува доходот на основната организција се утврду-
ваат врз основа на сојузен закон. 

Член 82 
Обврските за задоволување на заедничките потреби 

што се намируваат од доходот на основната организација 
и се утврдуваат со самоуправната спогодба или со закон, 
односно со одлука на Собранието на општествено-поли-
тичката заедница врз основа на законот односно обврски-
те за задоволување на општите општествени потреби што 
се намируваат од доходот на основната организација и 
што се утврдуваат со законот, се определуваат во соглас-
ност со движењето на општествениот производ на вкупно-
то стопанство и производноста на вкупниот општествен 
труд, во границите утврдени со плановите на општестве-
но-политичките заедници. 
^ Обврските за задоволување на заедничките потреби 
можат да се намируваат од доходот на основната органи-
зација во согласност со придонесот за зголемувањето на 
општествениот производ на вкупното стопанство и на 
производноста на вкупниот општествен труд, зависно од 
способноста • на организацијата на/здружен труд да ги 
обезбедува тие потреби и од нејзиниот посебен интерес за 
развојот на определени општествени дејности. 

Обврските за задоволување на општите општествени 
потреби што се намируваат од доходот на основната орга-
низација се утврдуваат зависно од способноста на стопан-
ството, во согласност со достигнатиот степен на произ-
водноста на вкупниот општествен труд и со потребите на 
материјалниот и општествениот развој што им одговара-
ат на нејзините можности и на долгорочните интереси на 
развојот на производните сили на општеството, како и за-
висно од способноста на организацијата на здружен труд, 
во согласност со општите обврски на стопанството, резул-
татите од трудот и успехот што го остварила, да го обез-
беди задоволувањето на личните и заедничките потреби 
на работниците и потребите на проширената репродукци-
ја. 

Член 83 
Заради создавање на услови работниците можат, при 

одлучувањето на обврските за задоволување на заеднички-
те потреби и на општите општествени потреби, да ги сог-
ледаат можностите на основната организација и потреби-
те на нејзиниот развој, предлозите за утврдување на овие 
обврски, по правило истовремено и еднаш годишно, се из-
несуваат за изјаснување пред работниците во основната 
организација. 

Начинот на остварување на начелото од став 1 на 
овој член се уредува со закон, со тоа што со пропишаните 
рокови мора да се обезбедат најмалку 30 дена за изјаснува-
ње на работниците во основната организација за обврски-
те што се намируваат од нејзиниот доход. 

Оддел 3 
Р а с п о р е д у в а њ е н а ч и с т и о т д о х о д 

Член 84 
Работниците во основната организација го распоре-

дуваат чистиот доход на основната организација за испла-
тениот дел на бруто личниот доход по основ ана тековни-
от труд и делот за заедничка потрошувачка на работници-
те кој се надоместува од тој дел на личниот доход. 

Преостанатиот дел од чистиот доход на основната 
организација се распоредува за унапредување и проширу-
вање на материјалната основа на трудот, за создавање и 
обновување на резервите и за дел на бруто личниот доход 
по основа на минатиот труд, и за заедничка потрошувачка 
во делот што се надоместува од бруто личниот доход по 
основа на минатиот труд. 

Чистиот доход на основната организација може да се 
користи и за покритие на загубите на друга основна орга-
низација во согласност со самоуправната спогодба и со за-
кон. 

Член 85 
Работниците во основната оргнаизација донесуваат 

самоуправен општ акт со кој се утврдуваат основите и ме-
рилата според кои се врши распоредување на чистиот до-
ход на основната организација во согласност со заеднич-
ките основи и мерила утврдени со самоуправната спогод-
ба, што не можат да бидат во спротивност со заедничките 
основи и мерила утврдени со општествениот договор што 
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10 склучила односно кон кој пристапила основната орга-
низација. 

Член 86 
Распоредувајќи го чистиот доход, работниците во ос-

новната организација се должни да издвојуваат средства 
за унапредување и проширување на материјалната основа 
и за создавање и обновување на резервите во согласност 
со природата на дејноста што ја врши основната органи-
зација и со нејзината улога што ја има во општествената 
репродукција, заради остварување на проширена репро-

дукција во основната организација и во општеството во 
целост, обезбедувајќи ги целите на развојот утврдени со 
самоуправните спогодби и со општествените договори. 

Член 87 
Средствата за унапредување и проширување на мате-

ријалната основа на трудот во основната организација 
служат за модернизација и унапредување на средствата за 
производство односно на другите средства на трудот, за 
проширување на производствените или други работни ка-
пацитети, за изградба на нови производствени или други 
деловни објекти, за унапредување на научноистражувачка-
та работа, за вложување во сопствени обртни средства и 
за други услови за унапредување и проширување на мате-
ријалната основа на трудот. 

Работниците во основната организација можат со ра-. 
ботници во други основни организации, непосредно или 
во рамките односно преку работната организација во чиј 
состав е основната организација, средствата за унапреду-
вање и проширување на материјалната основа на трудот 
да ги здружуваат за целите од став 1 на овој член во раз-
лични форми на здружување, во согласност со обврските 
што ги презеле со самоуправните спогодби. 

Член 88 
Работниците се должни во основната организација да 

формираат средства на резервите. 
Средствата на резервите се формираат во височина 

која се утврдува зависно од природата на дејноста што ја 
врши основната организација и од можните ризици во 
нејзиното работење, а со цел да се постигне и одржи де-
ловната стабилност и материјалната и социјалната сигур-
ност на работниците, во согласност со обврските утврдени 
со самоуправни спогодби што работниците во основната 
организација ги склучиле со работниците во други основ-
ни организации со кои ги здружиле трудот и средствата. 

Средствата на резервите мораат да се обезбедат нај-
малку во височината утврдена со законот. 

Член 89 
Работниците во основната организација го распоре-

дуваат делот од чистиот доход на основната организација 
за лични доходи и за заедничка потрошувачка сразмерно 
со придонесот што го дале во остварувањето на доходот 
на основната организација со својот тековен труд и со уп-
равувањето и стопанисувањето со општствените средства, 
тргнувајќи од меѓузависноста на личниот доход по работ-
ник и акумулацијата во однос на просечно користените 
средства, во согласност со заедничките основи и мерила 
утврдени со самоуправната спогодба, што не можат да би-
дат во спротивност со заедничките основи и мерила ут-
врдени со општествениот договор што го склучила однос-
но кон кој му пристапила основната организација. 

Член 90 
Средствата за заедничка потрошувачка што се издво-

јуваат од чистиот доход на основнава организација се ко-
ристат за непосредна потрошувачка и за инвестициони 
вложувања во објекти и опрема на заедничката потрошу-
вачка со кои се задоволуваат потребите на домувањето, 
исхраната, одморот, рекреацијата, културата и другите 
потреби на заедничката потрошувачка и можат да се 
здружуваат за тие намени. 

Средствата од став 1 на овој член можат привремено 
да се користат и како обртни средства на основната орга-
низација додека не настане потреба да се користат за на-
мените од став 1 на овој член. 

Оддел 4 
Р а с п р е д е л б а н а с р е д с т в а т а з а л и ч н и д о -

х о д и н а р а б о т н и ц и т е 

Член 91 
На работникот во основната организација му припа-

ѓа личен доход по основа на тековниот труд и по основа 
чна минатиот труд што служи за задоволување на неговите 
лични потреби, како и за задоволување на заедничките и 
општите општествени потреби што се намируваат од не-
говиот личен доход (бруто личен доход). 

Работникот во основната организација од бруто лич-
ниот доход задоволува определени заеднички и општи оп-
штествени потреби и определени потреби на заедничката 
потрошувачка, во согласност со самоуправната спогодба 
и со законот. 

Член 92 
Личниот доход на работникот се утврдува според ре-

зултатите од неговиот труд и според неговиот личен при-
донес што со својот тековен труд и со управувањето и сто-
панисувањето со општествените средства како со свој и 
општествен минат труд го дал за зголемувањето на дохо-
дот на основната организација, во согласност со начелото 
на распределбата според трудот и сразмерно со порастот 
на производноста на својот труд и на трудот на работни-
ците во другите основни организации со кои ги здружил 
трудот и средствата, и на вкупниот општствен труд спо-
ред заедничките основи и мерила утврдени со самоуправ-
ната спогодба, што не можат да бидат во спротивност со 
заедничките основи и мерила утврдени со општествениот 
договор што го склучила односно кон кој пристапила ос-
новната организација. 

Покрај начелото на распределбата според трудот, ра-
ботниците во основната организација го применуваат и 
начелото на солидарност, првенствено со користење на 
средствата за заедничка потрошувачка заради учествува-
ње во покривањето на определени социјални и други по-
треби на работникот со понизок личен доход и на члено-
вите на неговото семејство. 

Член 93 
Работниците во основната организација се должни да 

ги утврдат основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи. 

Ако работниците во основната организација на 
здружен труд не ги утврдат основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи, надлежниот ор-
ган на општествено-политичката заедница може да ги оп-
редели мерките што се преземаат заради општествена за-
штита на самоуправните права и на општествената соп-
ственост, под условите и на начинот утврден со законот. 

Член 94 
Самоуправниот општ акт со кој се утврдуваат осно-

вите и мерилата за распределба на средствата за лични до-
ходи се донесува во согласност со заедничките основи и 
мерила утврдени со самоуправната спогодба, што не 
можат да бидат во спротивност со заедничките основи и 
мерила утврдени со општествениот договор што го склу-
чила односно кон кој му пристапила основната организа-
ција. 

Член 95 
Средствата за лични доходи се распоредуваат и за 

надомест на личниот доход на работниците во случаите 
утврдени со самоуправниот општ акт и со законот. 

На работникот му припаѓа надомест на личниот до-
ход за деновите на празниците кога не се работи и за вре-
ме на користење на годишен одмор, боледување и стручно 
оспособување и усовршување на кое е упатен, како и во 
други случаи на отсуствување од работа утврдени со зако-
нот и со самоуправниот општ акт во согласност со зако-
нот. 

Член 96 
Работникот кој со иновација, рационализација или со 

друг вид творештво во работата со општествените сред-
ства придонесува за развојот и зголемувањето на продук-
тивноста на трудот, вклучувајќи го и создавањето услови 

N 
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за воведување на научните односно на техничките дости-
гања и, врз таа основа, зазголемувањето на доходот на ос-
новната организација, има право на посебен паричен над-
омест, за секоја од нив посебно, во согласност со придоне-
сот што го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација, под услов резултатот од тоа творештво да 
се користи во работата со општествени средства и под 
други услови утврдени со самоуправниот општ акт и со 
законот. 

Член 97 
На секој работник по основ на трудот му се гаранти-

ра личен доход најмалку во височината која обезбедува не-
гова материјална и социјална сигурност. 

Височината на загарантираниот личен доход ја ут-
врдуваат работниците во основната организација со само-
управниот општ акт, во согласност со самоуправната спо-
годба што ја склучиле со работниците во други основни 
организации, со општествениот договор што го склучила 
односно кон кој му пристапила основната организација и 
со законот. 

Височината на загарантираниот личен доход се ут-
врдува зависно од општиот степен на производноста на 
вкупниот општествен труд и од општите услови на среди-
ната во која рботникот ги задоволува своите лични и заед-
нички потреби. 

Средствата за намирување на загарантираните лични 
доходи, ако не можат да се обезбедат од доходот на основ-
ната организација, се обезбедуваат од резервниот фонд на 
основната организација, од средствата на заедничкиот ре-
зервен фонд во работната организација, сложената орга-
низација на здружен труд или друга организација на 
здружен труд во чиј состав е, односно во која е здружена 
основната организација, во согласност со самоуправната 
спогодба за здружување, а средства за намирување на за-
гарантираниот личен доход пропишан со закон - и од за-
едничкиот резервен фонд формиран врз основа на законот 
и од други извори утврдени со законот. 

Член 98 
Работниците во текот на годината привремено го ут-

врдуваат и исплатуваат личниот доход како аконтација за 
периодите утврдени со самоуправниот општ акт. Тие пе-
риоди не можат да бидат подолги од еден месец. 

Во периодите од став 1 на овој член, личниот доход 
на работниците се утврдува во согласност со основите и 
мерилата утврдени со самоуправниот општ акт, а според 
резултатите од трудот на работникот и неговиот придо-
нес за остварување на резултатите од заедничкиот труд во 
тие периоди (привремена пресметка на личниот доход). 

При секоја исплата на аконтацијата на личниот до-
ход, на работникот мора да му се врачи во писмена форма 
пресметка на аконтацијата на неговиот личен доход спо-
ред сите основи и мерила според кои е таа пресметана. 

Член 99 
Чистиот личен доход на работниците може да биде 

предмет на извршување најмногу до една половина за об-
врска на законското издржување, а најмногу до една тре-
тина за други обврски. 

Член 100 
Одредбите на чл. 79 до 99 од овој закон сообразно се 

применуваат и врз работните заедници, ако со закон не е 
поинаку определено. 

Оддел 5 
И с к а ж у в а њ е н а д о х о д о т 

Член 101 
Заради целесообразно и рационално управување со 

доходот на основната организација работниците имаат, 
во свој заеднички и општ општествен интерес право и об-
врска постојано да ги следат резултатите од СВОЈОТ труд и 
резултатите од работењето на основната организација, 
врз основа на показателите што ги утврдуваат самостојно 
или заедно со работниците во другите основни организа-
ции со кои склучиле самоуправна спогодба за здружување 
на трудот и средствата, во согласност со основните пока-
затели утврдени со законот или врз основа на законот. 

Со показателите од став 1 на овој член работниците 
ги искажуваат резултатите од својот труд и од работењето 
на основната организација: 

1) споредувајќи ги остварените резултати во тековни-
от период со резултатите што ги оствариле во соодветни-
от период на претходните години и со целите и задачите 
утврдени во планот на основната организација; 

2) споредувајќи ги остварените резултати со резулта-
тите што ги оствариле основните организации со кои ги 
здружиле трудот и средствата, со основните организации 
што вршат исти или сродни дејности или со самоуправни-
те организации и заедници со кои донеле заеднички план. 

Со показателите од став 1 на овој член работниците 
ги искажуваат и резултатите од трудот и работењето на 
работната организација или на друга организација во чиј 
состав се наоѓа односно во која е здружена основната ор-
ганизација. 

Член 102 
Показатели со кои задолжително се искажуваат ре-

зултатите од трудот на работниците и од работењето на 
основната организација се: 

1) доходот по работник; 
2) доходот во однос на просечно користените сред-

ства; 
3) бруто личниот доход по работник, и 
4) акумулацијата во однос на просечно користените 

средства. 
Одредбата на став 1 на овој член согласно се приме-

нува и при искажувањето на резултатите од трудот на ра-
ботниците и работењето на основната организација што 
врши општествена дејност. 

Член 103 
Сојузниот извршен совет, во соработка со надлежни-

те органи на републиките односно на автономните покра-
ини, по претходно прибавено мислење од Сојузот на син-
дикатите на Југославија и од Стопанската комора на Југо-
славија може, покрај показателите од член 102 на овој за-
кон, да пропише за целите на анализа, планирање и ста-
тистичко следење и други показатели врз основа на кои се 
искажуваат резултатите од трудот на работниците и од 
работењето на основната организација и другите односи 
во управувањето со доходот и во стопанисувањето со оп-
штествените средства. 

Службата на општественото книговодство, во сора-
ботка со Сојузниот завод за општествено планирање, по 
претходно прибавено мислење од Сојузот на синдикатите 
на Југославија и од Стопанската комора на Југославија, 
поблиску го определува начинот на утврдувањето на пока-
зателите од член 102 на овој закон, како и на показателите 
од став 1 на овој член кои методолошки и според 
содржината мораат да бидат меѓусебно усогласени. 

Член 104 
Работниците во основната организација со општес- ' 

твените средства со кои управуваат располагаат преку 
жиро-сметката и другите сметки на работната организа-
ција во чиј состав е основната организација, ако со само-
управната спогодба за здружување^ не е предвидено дека 
со тие средства располагаат преку жиро-сметката односно 
друга сметка на основната организација. 

Член 105 
За секоја основна организација се води книговодство, 

како и евиденција од значење за работата и одлучувањето 
во основната организација, во согласност со самоуправна-
та спогодба за здружување и со сојузен закон. 

Член 106 
Пред утврдувањето на периодичната пресметка од-

носно на завршната сметка, работниците во основната ор-
ганизација ги разгледуваат и оценуваат резултатите од 
својот труд и од работењето на основната организација 
врз основа на извештајот што го поднесува работоводни-
от орган на основната организација. 

Ако не го поднесе извештајот од став 1 на овој член, 
индивидуалниот работоводен орган односно претседате-
лот на колегијалниот работоводен орган прави потешка 
повреда на работната должност 
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Член 107 
Врз основа на извештајот од член 106 на овој закон со 

кој се утврдуваат резултатите од трудот на работниците и 
од работењето на основната организација по истекот на 
периодот за кој се утврдува периодичната пресметка, ра-
ботничкиот совет на основната организација донесува од-
лука за привремена распределба на остварениот доход. 

Врз основа на извештајот од член 106 на овој закон со 
кој се утврдуваат резултатите од трудот на рботниците и 
од работењето на основната организација на крајот од де-
ловната година, работниците со лично изјаснување доне-
суваат одлука за конечна распределба на остварениот до-
ход. 

Работничкиот совет ја утврдува периодичната пре-
сметка, односно завршната сметка на основната организа-

По утврдувањето на завршните сметки на основните 
организации, работоводниот орган на работната органи-
зација односно на сложената организација на здружен 
труд поднесува извештај за резултатите од трудот на ра-
ботниците и од работењето на работната организација од-
носно на сложената организација на здружен труд, во сог-
ласност со самоуправната спогодба за здружување. 

Ако не го поднесе извештајот од став 1 на овој член, 
индивидуалниот работоводен орган односно претседате-
лот на колегијалниот работоводен орган на работната ор-
ганизација односно на сложената организација на здружен 
труд прави потешка повреда на работната должност. 

Член 109 
Ако основната организација не може да ги извршува 

обврските спрема општествено-политичката заедница и 
самоуправната интересна заедница што се намируваат од 
доходот на основната организација, надлежните органи 
на општествено-политичката заедница и на самоуправна-
та интересна заедница се должни, во согласност со програ-
мата што ќе ја утврдат заеднички со основната организа-
ција, да преземат мерки со кои се создаваат услови за от-
странување на причините поради кои основната организа-
ција не е во можност да ги извршува своите обврски, а 
особено со кои се утврдуваат пониски стапки, се одлага из-
вршувањето или се создаваат други поповолни услови за 
извршување на обврските за времето додека траат тие 
околности. 

Надлежниот орган на самоуправната интересна заед-
ница ги презема мерките од став 1 на овој член на начинот 
утврден со самоуправната спогодба. 

Ако основната органиазција не оствари доход дово-
лен да се надоместат личните доходи загарантирани со за-
конот, не е должна да ги извршува обврските спрема оп-
штествено-политичката заедница и самоуправната инте-
ресна заедница што се намируваат од доходот. 

Г л а в а I I I 

ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ОРГАНИТЕ 
НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО 
СТЕКНУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ 

Член 110 
Со прописите што ги донесуваат и со мерките што ги 

преземаат за остварување на плановите, надлежните орга-
ни на општествено-политичките заедници се должни да 
обезбедуваат такви услови за развој на односите во стек-
нувањето на дохдот во здружениот труд со кои се овоз-
можува: 

1) рамноправност на работниците во основните орга-
низации во стекнувањето на доходот во здружениот труд 
и во остварувањето на правата што ги имаат по основ на 
тековниот и минатиот труд; 

2) слободно движење и здружување на трудот и сред-
ствата на општествената репродукција во здружениот 
труд на територијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија; 

3) проширување на можностите за вработување и 
трајно зголемување на производноста на трудот во 
здружениот труд, а со тоа и на вкупниот општествен труд; 

4) што поцелосно и економски и општествено што 
порационално користење на средствата за производство и 
на другите средства на трудот во здружениот труд. 

Член 111 
Ако со актите на органите на федерацијата, со кои се 

утврдува или спроведува заедничката економска полити-
ка, се нарушува рамноправноста на организациите на 
здружен труд во стекнувањето на доходот и во располага-
њето со резултатите од трудот, или се нарушува рамно-
правноста на републиките односно на автономните покра-
ини на единствениот југословенски пазар, истовремено со 
утврдувањето на заедничката економска политика, однос-
но со донесувањето на мерките за нејзино спроведување, 
се утврдува и се обезбедува соодветен облик на компенза-
ција, како составен дел на мерките на заедничката економ-
ска политика за соодветниот плански период. 

Член 112 
Ако организација на здружен труд дојде во исклучи-

телни економски тешкотии што не можеле да се отстранат 
со мерки за санација или со други мерки што таа ги презе-
ла односно што во согласност со законот ги презела друга 
организација на здружен труд, надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница е должен, во согласност 
со правата и должностите утврдени со уставот, да преземе 
мерки да и се даде на таа организација економска и друга 
помош; ако е тоа во општествен интерес, да се обезбеди 
нејзина санација, а особено да ја ослободи од обврската за 
плаќање на определени или на сите даноци и давачки што 
ги установила, или спрема неа да се применат пониски 
стапки или други поповолни услови за плаќање на дано-
ците и давачките за времето додека траат исклучителните 
економски тешкотии нахтаа организација; да се поведе по-
стапка за нејзина санација, или да се преземат други еко-
номски и управни мерки, во согласност со законот. 

Ако не ги преземе мерките од став 1 на овој член, или 
ако со преземените мерки не се отстранат исклучителните 
економски Тешкотии во кои дошла организацијата на 
здружен труд,надлежниот орган на општествено-политич-
ката заедница е должен да поведе постапка за ликвидација 
односно за отворање стечај над таа организација, ако се 
исполнети за тоа условите пропишани со законот. 

Г л а в а IV 

МЕЃУСЕБНИ РАБОТНИ ОДНОСИ НА РАБОТНИЦИ-
ТЕ ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Оддел 1 
О п ш т и о д р е д б и 

Член 113 
Како работен однос на работниците во здружениот 

труд, во смисла на овој закон, се сметаат меѓусебните од-
носи на работниците во основната организација односно 
во работната заедница, што работниците во остварување-
то на правото на работа со општествени средства ги вос-
поставуваат во заедничкиот труд со општествени средства 
и ги уредуваат со самоуправни општи акти со кои ги ут-
врдуваат, во согласност со законот, поединечните и заед-
ничките права, обврски и одговорности. 

Како работен однос, во смисла на став 1 од овој член, 
се сметаат во согласност со законот, и меѓусебните односи 
во трудот во договорната организација на здружен труд, 
во земјоделската или друга задруга и во другите форми на 
здружување на трудот и средствата. 

Член 114 
Одредбите на овој закон за работниот однос се при-

менуваат врз работниците во организациите на здружен 
труд кои вршат дејности од посебен општествен интерес, 
ако во поглед на засновањето и престанувањето на работ-
ниот однос односно остварувањето на определени права и 
обврски во тие организации со закон не е определено пои-
наку. 

Член 115 
Одредбите на овој закон за работниот однос на ра-

ботниците во основните организации се применуваат врз 
работниците во работните заедници, ако со закон не е оп-
ределено поинаку. 
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Член 116 
Работниот однос на работниците во работните заед-

ници на органите на општествено-политичките заедници 
се уредува со закон, а кога тоа го дозволува природата на 
дејноста на органите и со самоуправна спогодба односно 
со договор на работната заедница и на тие органи и со са-
моуправни општи акти на работната заедница. 

Член 117 
Работниот однос што настанува помеѓу работните 

луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со сред-
ства на трудот во сопственост на граѓани и работниците 
чиј труд, како дополнителен, го користат во вршењето на 
таа дејност, се уредува во согласност со законот. 

Член 118 
Работниците во работен однос имаат, во согласност 

со законот, право на здравствена заштита и други права 
во случај на болест, намалување или губење на работната 
способност и старост, како и права на други форми на со-
цијална сигурност. 

Работниците - жени во работен однос имаат право на 
посебна заштита за време на бременост, породување и 
мајчинство. 

Младината во работен однос ужива посебна заштита 
при работата. 

Работниците на кои привремено ќе им престане ра-
ботниот однос имаат, во согласност со законот, право на 
здравствена заштита во случај на болест и инвалидност, 
право на материјално обезбедување и други права за вре-
ме на привремена невработеност. 

Работниците во работен однос имаат определени об-
врски спрема самоуправните интересни заедници во кои 
ги остваруваат правата од ст. 1, 2 и 4 на овој член и спре-
ма општествената заедница. 

Оддел 2 
З а с н о в а њ е н а р а б о т е н о д н о с 

Член 119 
Секој може слободно, рамноправно и под еднакви ус-

лови, на начинот определен со законот и со самоуправни-
от општ акт да заснове работен однос со работниците во 
основната организација. 

• I 
Член 120 

Работен однос може да заснове секој оној што ги ис-
полнува условите што работниците во основната органи-
зација ќе ги утврдат според потребите на процесот на тру-
дот, условите на трудот, работите и работните задачи во 
таа организација, во согласност со самоуправниот општ 
акт и со законот. 

Работниците во основната организација можат да ут-
врдат најмнргу два последовни степени на стручна подго-
товка за вршење на определени работи односно работни 
задачи. 

Работен однос може да заснове лице кое наполнило 
15 години и кое има општа здравствена способност. 

Се смета дека инвалидните лица, кои се оспособени 
за вршење на определени работи односно за извршување 
на определени задачи, имаат здравствена способност за 
вршењето на тие работи односно задачи. 

Странски државјани и лица без државјанство можат 
да засноваат работен однос под условите од ст. 1 и 2 на 
овој член и под условите утврдени со сојузен закон. 

Член 121 
Никој не може да започне да работи во основна орга-

низација пред да заснове работен однос на начинот и под 
условите утврдени со самоуправниот општ акт и со зако-
нот, освен ако во согласност со законот врши привремени 
односно повремени работи (член 128). 

Член 122 
Кога во основната организација надлежниот орган, 

врз основа на планот и самоуправните општи акти, ќе ут-
врди дека во процесот на трудот, односно во производ-
ството, постои потреба да се зголеми бројот на работни-

ците за вршење на определени работи односно работни 
задачи, донесува одлука да се заснове работен однос со 
други работници и го утврдува бројот на потребните ра-
ботници. 

Врз основа на одлуката од став 1 на овој член, основ-
ната организација е должна да ги објави, на начинот ут-
врден со законот, условите што работникот треба да ги 
исполнува за вршење на работите односно рботните зада-
чи, за чие вршење ќе заснове работен однос (оглас односно 
конкурс). 

Ако одлуката се однесува на работи односно работни 
задачи на работници кои имаат посебни овластувања и од-
говорности, објавувањето на условите се врши, во смисла 
на став 2 од овој член, преку јавен конкурс, со назначување 
на времето за кое се врши пополнувањето. 

По исклучок, во случаите утврдени со законот, рабо-
тен однос може да се заснове без јавно објавување на оглас 
односно конкурс. 

Член 123 
Ако работникот од член 122 став 3 на овој закон, по 

истекот на времето на кое е избран, не биде на конкурсот 
повторно избран, не му престанува работниот однос и 
има право да работи на други работи односно да врши 
други задачи што и одговараат на неговата стручна подго-
товка односно работна способност стекната со работа во 
истата или во друга основна организација во составот на 
истата или на друга работна организација здружена во 
сложена организација на здружен труд односно во нивни-
те работни заедници, согласно со самоуправната спогод-
ба. 

Одредбата на став 1 од овој член важи и за индивиду-
алниот работоводен орган односно за претседателот на 
колегијалниот работоводен орган, кој не ќе биде повторно 
избран односно на кого ќе му престане функцијата пред 
истекот на мандатот. 

Член 124 
Избор помеѓу кандидатите кои се пријвиле по огла-

сот односно конкурсот врши работничкиот совет или ко-
мисијата што ја именува тој, според постапката утврдена 
со самоуправниот општ акт во согласност со законот. 

Ако од кандидатите не биде избран никој, се распи-
шува нов конкурс односно се објавува нов оглас. 

Ако за вршењето на определени работи односно ра-
ботни задачи се предвидени два степени на стручна подго-
товка, предимство во, изборот има кандидатот со повисок 
степен стручна подготовка, ако ги исполнува и другите ус-
лови. 

Член 125 
Се смета дека работникот засновал работен однос ко-

га ќе даде писмена изјава дека е запознаен со самоуправна-
та спогодба за здружување на трудот на работниците во 
основната организација, со самоуправниот општ акт со 
кој се уредува работниот однос и со другите самоуправни 
општи акти со кои се уредуваат правата, обврските и одго-
ворностите со статутот на основната»организација, и дека 
ги прифаќа. 

Пред давањето на писмена изјава, на работникот мо-
раат да му се врачат самоуправната спогодба за здружува-
ње на трудот на работниците во основната организација, 
самоуправниот општ акт со кој се уредува работниот од-
нос и статутот на основната организација. 

Ако работникот не започне да работи во основната 
организација оној ден кога ја дал писмената изјава од став 
1 на овој член, правата, обврските и одговорностите што 
ги има во работниот однос ги остварува од денот кога за-
почнал да работи, определен во согласност со самоуправ-
ниот општ акт со кој се уредува работниот однос. 

Ако работникот од неоправдани причини не започне 
да работи определениот ден, се смета дека не засновал ра-
ботен однос. 

Член 126 
Работен однос се заснова на време чие траење не е од-

напред определено (работен однос на неопределено вре-
ме). 

По исклучок, во случаите и под условите утврдени со 
законот, работен однос може да заснове на време чие трае-
ње е однапред определено (работен однос на определено 
време). 
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Работниците во основната организација со самоу-
правниот општ акт со кој се уредува работниот однос ги 
утврдуваат работите односно работните задачи и случаи-
те кога работникот заснова работен однос на определено 
време (работи што според својата природа траат опреде-
лено време - сезонски работи, зголемување на обемот на 
работата кое трае пократко, замена на отсутен работник 
кој е на отслужување на воениот рок, кој врши јавни и оп-
штествени должности, кој е на подолго отсуство и др.) 

Во случаите од став 2 на овој член работникот ги има 
сите права, обврски и одговорности како и работниците 
кои засновале работен однос на неопределено време, а 
права чиј обем се утврдува според придонесот во работата 
или според должината на работното време - зависно од 
тој придонес односно од должината на работното време. 

Член 127 
Со самоуправниот општ акт со кој се уредува работ-

ниот однос можат да се утврдат работите односно работ-
ните задачи за кои со пробна работа, која не може да биде 
подолга од шест месеци, се врши проверка на стручните и 
другите работни способности на работникот по заснова-
њето на работниот однос. 

Проверката на стручните и другите работни способ-
ности на работникот од став 1 на овој член се врши во сог-
ласност со самоуправниот општ акто со кој се уредува ра-
ботниот однос. 

Член 128 
Се смета дека работникот кој за основната организа-

ција врши привремени или повремени работи не е во ра-
ботен однос во смисла на овој закон. 

Во смисла на став 1 од овој член, како привремена од-
носно повремена работа се смета раотата што врз основа 
на договор се врши во основната организација, а која, со 
оглед на нејзиниот процес на трудот не се врши како по-
стојана и непрекината работа, туку трае определено по-
кратко време или потребата од вршење на таа работа на-
станува одвреме-навреме. Со законот се утврдуваат усло-
вите под кои можат да се склучуваат договори за извршу-
вањето на овие работи и нивното траење. 

Работникот може со договор да преземе обврска сам 
или заедночсо членовите на своето семејство да врши про-
дажба на одделни производи од определен вид односно да 
врши определени сезонски работи (продажба на печат, 
прехранбени производи и др.), под условите и на начинот 
утврден со законот. 

Член 129 
Работниците во основната организација се должни, 

во согласност со критериумите утврдени со самоуправни-
от општ акт и со законот, да засноваат работен однос со 
приправници. 

Основната организација во која, поради специфич-
носта на процесот на работата и други објективни причи-
ни нема потреба за приправници уплатува соодветни 
средства заради отворање на нови работни места, во сог-
ласност со самоуправната спогодба и со законот. 

Член 130 
Приправникот заснова работен однос на неопределе-

но време, ако со самоуправниот општ 2Ѓкт е утврдено дека 
по завршениот приправнички стаж и положениот стручен 
испит ќе се распореди на работите односно работните за-
дачи утврдени со тој акт односно ако со закон е утврдена 
обврска на организациите на здружен труд под определе-
ни услови да примаат приправници на неопределено вре-
ме. 

Приправникот заснова работен однос на определено 
време, ако во основната организација не постојат услови 
по завршениот приправнички стаж и положениот стручен 
испит да се распореди на соодветните работи односно ра-
ботни задачи. 

Со самоуправниот општ акт, во согласност со зако-
нот, се утврдува во кои случаи приправникот заснова ра-
ботен однос на определено време. 

Условите под кои се прима приправникот мораат да 
бидат објавени во огласот односно конкурсот за прием на 
приправник. 

Член 131 
Работникот има право и должност да ги врши рабо-

тите односно работните задачи заради чие вршење го за-
сновал работниот однос. 

За времето на траењето на работниот однос, работ-
никот може, во согласност со самоуправниот општ акт, да 
биде распореден во основната организација во која работи 
на секоја работа односно работна задача која и одговара 
на неговата стручна подготовка односно работна способ-
ност стекната со работа, врз основа на утврдените потре-
би на работата, во согласност со критериумите предвиде-
ни во тој акт. , 

По исклучок, работникот може, со негова согласност, 
да се распореди привремено или трајно да врши работи 
односно да извршува работни задачи за кои се бара понис-
ка стручна подготовка од онаа што ја има. 

Со самоуправната спогодба за здружување во работ-
на организација односно во сложена организација на. 
здружен труд се утврдуваат условите под кои работникот 
од една основна организација може да се распореди во 
друга основна организација во рамките, на истз работна 
организација или сложена организација на здружен труд, 
на работи односно работни задачи што и одговараат на 
неговата стручна подготовка односно работна способност 
стекната со работа. • 

Работникот може привремено, а најдолго шест месе-
ци, да се распореди: 

- од една основна организација во друга основна ор-
ганизација во составот на истата работна организација 
односно сложена организација на здружен труд, под усло-
вите утврдени со самоуправниот општ акт; 

- од една основна организација во друга основна ор-
ганизација во составот на различни работни организации 
односно сложени организации на здружен труд врз основа 
на спогодбено донесена одлука на органите на управување 
на тие организации на здружен труд. 

Со самоуправната спогодба за здружување во работ-
на организација односно во сложена организација на 
здружен труд се утврдува правото на работникот, кога ќе 
престане потребата да работи во основната организација 
поради економски тешкотии во кои дошла основната ор-
ганизација, поради технички и технолошки унапредувања, 
или поради нејзиното здружување, да премине на работа 
во друга основна организација во составот на истата или 
на друга работна организација или работна заедница, спо-
ред неговата стручна подготовка односно работна способ-
ност стекната со работа. 

По исклучок од одредбата на став 6, кога поради еко-
номски тешкотии во кои дошла основната организација, 
поради технички и технолошки унапредувања или поради • 
нејзино здружување ќе престане потребата работникот да 
работи во основната организација, а.нема можност за рас-
поредување во смисла на став 6 од овој член, работникот 
може привремено или трајно да помине на работа во дру-
га основна организација или работна заедница во соста-
вот на друга работна организација односно сложена орга-
низација на здружен труд на работи односно работни за-
дачи што одговараат на неговата стручна подготовка, од-
носно на работната способност стекната со работата, врз 
основа на спогодба на органите на управување на тие ор-
ганизации во согласност со законот. 

Во случаите од ст. 4, 6 и 7 на овој член работниот од-
нос се заснова без објавување на оглас односно конкурс. 

Работникот од ст. 4, 6 и 7 на овој член заснова рабо-
тен однос со работниците во друга основна организација 
според одредбите од член 125 на овој закон. 

Кога работната организација односно сложената ор-
ганизација на здружен труд ќе престане да постои, работ-
н и ц и т е ^ работната заедница на таа организација се рас-
поредуваат во согласност со одредбите на ст. 1 до 9 од 
овој член. 

Член 132 
Работникот има право и должност совесно и грижли-

во да ги врши доверените работи и да ги извршува работ-
ните задачи и постојано да го усовршува своето знаење, 
способности и работни вештини, за да ги врши што поус-
пешно определените работи и да ги извршува работните 
задачи, како и должност да се придружува кон утврдената 
работна дисциплина. 

За непридржување кон своите должности од став 1 на 
овој член, работникот е одговорен во согласност со одред-
бите од овој закон. 
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Оддел 3 

У т в р д у в а њ е н а п р а в а т а , о б в р с к и т е и о д -
г о в о р н о с т и т е н а р а б о т н и ц и т е в о р а б о -

т е н о д н о с 

Член 133 
Работниците слободно и рамноправно, во согласност 

со самоуправната спогодба за здружување на трудот на 
работниците во основната организација, ги утврдуваат 
меѓусебните права, обврски и одговорности во трудот со 
самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос. 

Самоуправниот општ акт од став 1 на овој член мора 
да биде во согласност и со законот, самоуправната спогод-
ба, статутот и со општествениот договор. 

Со самоуправниот општ акт од став 1 на овој член 
работниците се должни да ги уредат особено: 

1) условите што работникот треба да ги исполнува за 
вршењето на определени работи односно работни задачи 
што во основната организација се вршат според нејзината 
дејност и природа, технологијата и други услови на тру-
дот; работите односно работните задачи при чие вршење 
работниците имаат посебни овластувања и одговорности; 
обврските во поглед на обезбедувањето услови за преква-
лификација на инвалидите на трудот и други инвалидни 
лица и работите и работните задачи на кои се вработуваат 
тие; постапката за донесување на одлука за работите од-
носно работните задачи за кои ќе се заснова работен од-
нос; случаите и условите под кои работниците можат или 
се должни привремено или трајно да вршат и други рабо-
ти односно работни задачи (распоредување на работници-
те); траењето и распоредот најработното време, основите 
и условите за престанување на работниот однос; 

2) основите и мерилата за распоредување на чистиот 
доход во основната организација; 

3) основите и мерилата за вреднување на трудот за 
распределба на средствата за лични доходи на работници-
те и начинот на искажување, пресметување и исплатување 
на личните доходи на работниците; 

4) обврските на работниците во трудот и нивната од-
говорност за повреда на работните обврски и за сторена 
штета; повредите на работните обврски што се сметаат 
како полесни односно како потешки повреди на работната 
обврска; поведувањето и водењето на постапката и за из-
режување на мерките што можат да се преземат спрема 
работниците за повреда на работните обврски; роковите 
за застареноста на поведувањето и водењето на постапка-
та и роковите за застареноста на извршувањето на мерки-
те; 

5) обврските во поглед на општонародната одбрана и 
општествената самозаштита; 

6) заштитата на работниците при работа, мерките со 
кои се чува, обезбедува и унапредува работната средина 
на работниците, посебната заштита на жените, младината, 
инвалидите на трудот и другите инвалидни лица; правата 
и обврските на работниците на образование и усовршува-
ње според потребите на трудот; условите и начинот на ко-
ристење на одмор и отсуство и другите права и обврски 
што ги остваруваат работниците во основната организа-
ција или преку неа односно на начинот утврден со зако-
нот; правата што на работниците по престанувањето на 
работниот однос им припаѓаат врз основа на минатиот 
труд. 

Правата, обврските и одгорорностите во трудот ра-
ботниците можат да ги уредуваат со еден или со повеќе са-
моуправни општи акти. 

Член 134 
Работниците во основните организации во состав на 

иста работна организација со самоуправна спогодба за 
здружување во работна организација ги утврдуваат заед-
ничките основи и мерила за уредување на определени пра-
ва, обврски и одговорности што произлегуваат од заед-
ничките интереси. 

' Работниците во основните организации во состав на 
разни работни организации, кои во рамките на сложената 
организација на здружен труд воспоставиле меѓусебни од-
носи заради остварување на заеднички задачи и интереси, 
можат со самоуправна спогодба да ги утврдат заеднички-
те основи и мерила за уредување на определени права, об-
врски и одговорности. 

Работниците се должни самоуправниот општ акт со 
кој се уредува работниот однос да го усогласат со заеднич-
ките основи и мерила утврдени според ст. 1 и 2 од овој 
член. 

Ако работниците во основната органиазција не го 
усогласат самоуправниот општ акт со кој се уредува ра-
ботниот однос, работниците во таа основна организација 
и работниците во другите основни организации со кои 
склучиле самоуправна спогодба, општествениот право-
бранител на самоуправувањето, синдикатот, органот на 
самоуправната работничка контрола и собранието на оп-
штествено-политичката заедница, можат да поведат спор 
пред судот на здружениот труд заради усогласување на 
тој самоуправен општ акт со заеднички утврдените основи 
и мерила. 

Член 135 
Своите права, обврски и одговорности што ги имаат 

во основната организација и во сите други форми на 
здружување на трудот и средствата, работниците ги оства-
руваат во основната организација, ако со самоуправната 
спогодба во согласност со законот, не е определено поина-
ку. 

За остварувањето на поединечните права, обврски и 
одговорности на работниците одлучува работничкиот со-
вет. Работничкиот совет може за одлучување за остварува-
њето на поединечните права и обврски на работниците да-
формира комисии. 

Во основната организација во која не е формиран ра-
* ботнички совет, за правата и обврските на работниците 

одлучуваат сите работници, ако за одлучување за тие пра-
ва и обврски не формираат комисии. 

За одлучување за одговорноста поради повреда на 
работните обврски на работниците се формира посебна 
комисија (дисциплинска комисија). 

Одлуката со која се решава за правото, обврската или 
одговорноста на работникот мора да му се достави на ра-
ботникот во писмена форма. 

Член 136 
Работоводниот орган односно определен работник со 

посебни овластувања и одговорности може, во случаите, 
под условите и на начинот утврден со самоуправниот оп-
шт акт и со законот, да одлучи за привремено распореду-
вање на работникот на други работи односно работни за-
дачи, за работа подолга од полното работно време, за 
одобрување на отсуство од работа, за изрекување мерки за 
полесни повреди на работните обврски, за привремено од-
далечување на работникот од работа и да даде мислење за 
придонесот на работникот во работата. 

Индивидуалниот работоводен орган односно работ-
никот со посебни овластувања и одговорности е должен за 
изречената мерка за полесна повреда на работните обвр-
ски веднаш да го извести работничкиот совет. 

Член 137 
Работниците во основната организација се должни 

своите работи и работни задачи да ги организираат и 
вршат на таков начин што во заедничкиот труд да ги ос-
тваруваат што поуспешно обврските од самоуправната 
спогодба и задачите што произлегуваат од планот. 

Член 138 
Заради остварување на што поповолни резултати во 

извршувањето на заедничките работи и работни задачи во 
основната организација, работниците можат, во соглас-
ност со карактерот на процесот на трудот и со условите 
на трудот, земајќи ги предвид научните методи и совреме-
ните достигања, да го организираат работењето по работ-
ни единици, групи, работни или" производствени одделе-
нија, смени и други форми на вршењето на трудот. 

Во формите на организирањето на работењето од 
став 1 на овој член работниците не можат да ги остварува-
ат правата, обврските и одговорностите што ги остварува-
ат во основната организација, ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Член 139 
Работното време на работниците во основната орга-

низација не може да биде подолго од 42 часа во неделата. 
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Во определени дејности и во определени случаи, под 
условите утврдени со закон, може да се воведе работно 
време пократко од 42 часа во седмицата, но не пократко 
од 36 часови во седмицата. 

Работното време на работниците во основната орга-
низација кои работат на особено тешки работи или на ра-
боти што се вршат во неповолни услови, односно кои ра-
ботат во три или четири смени, се утврдува, во согласност 
со законот, во траење од најмалку 36 часови во седмицата. 

Работниците го утврдуваат работното време со само-
управен општ акт во согласност со законот (полно работ-
но време). 

Ако природата на работите односно на работните за-
дачи или организацијата на работата го бараат тоа, работ-
ното време може да се распореди така што во определен 
период, во текот на годината, да изнесува повеќе од седум 
часови дневно, а во останатиот дел на годината - пократ-
ко од седум часови дневно, со тоа што вкупното работно 
време да не биде, во просек, подолго од 42 часа седмично. 

По исклучок, работното време на работниците за ог-
раничен период, може да трае подолго од 42 часа во сед-
мицата, под условите утврдени со самоуправниот општ 
акт, во определени дејности и во определени случаи про-
пишани со закон. 

Ако со законот е утврдено седмичното работно време 
на работниците да биде пократко од 42 часа седмично, та-
ка утврденото работно време се изедначува со полното ра-
ботно време. 

Работната седмица трае најмалку пет работни дено-
ви, освен кога е извршена прераспределба на работното 
време (став 5), кога работата е организирана во повеќе 
смени и кога со одлука на надлежниот орган на управува-
ње, во согласност со самоуправниот општ акт, е утврден 
поинаков распоред на работното време во рамките на сед-
мицата, месецот или на некој друг период, односно во 
рамките на вкупниот годишен фонд на работното време. 

Работниците го утврдуваат работното време и распо-
редот на тоа време во основната организација така што да 
обезбедат што поцелосно и порационално користење на 
средствата на трудот и што поефикасно и попродуктивно 
користење на трудот на работниците, како и да обезбедат 
усогласеност на заедничкиот труд во основната организа-
ција и на заедничкиот труд со работниците во другите ос-
новни организации со кои се поврзани во остварувањето 
на заедничките интереси. 

Со утврдувањето и распоредот на работното време 
работниците обезбедуваат и време за одмор во текот на 
работата. Одморот во текот на работата мора да се орга-
низира на начин со кој се обезбедува работата да не се пре-
кинува во времето определено за работа со странки. | 

Работниците можат да основаат работен однос со ра-
ботно време пократко од пропишаното полно работно 
време под условите и на начинот утврден со законот. 1 

Работникот кој засновал работен однос на работи од-
носно работни задачи за кои е предвидено работно време 
најмалку со половина од полното работно време има пра-
ва и обврски на работник кој работи со полно работно 
време и ги остварува во обем што зависи од должината на 
работното време, придонесот во работата и резулатите од 
трудот, во согласност со основите и мерилата утврдени со 
самоуправниот општ акт. 

Член 140 
Распоредот, почетокот и завршувањето на работното 

време во областите на сообраќајот и врските, прометот на 
стоки на мало, угостителството, туризмот, занаетчиство-
то и други услужни дејности, односно здравството и други 
општествени дејности, се усогласуваат со потребите на ра-
ботниците и на другите работни луѓе, со почетокот на ра-
бота на организациите во кои работат и нивната локација, 
со животните и други услови на местото односно средина-
та во која живеат. в 

Распоредот, почетокот и завршувањето на работното 
време во дејностите од став 1 на овој член се утврдуваат 
со самоуправна спогодба на организацијата на здружен 
труд, самоуправната интересна заедница, организацијата 
на потрошувачите и друга заинтересирана организација. 

Собранието на општествено-политичката заедница 
може, а во случаите определени со закон е должно, со сво-
ја одлука да го утврди распоредот, почетокот и завршува-
њето на работното време во областите од став 1 од овој 
член. 

Член 141 
Работното време што е, во согласност со законот, ут-

врдено како време поминато на работа ноќе, се смета како 
посебен услов на трудот при утврдувањето на правата на 
работниците на работа и по основ на трудот. 

Член 142 
Работникот во работен однос кој работи врз работи 

односно работни задачи за кои е предвидено работно вре-
ме пократко од полното работно време (член 139 став 4) 
има право, под условите и на начинот утврдени со зако-
нот, да заснове работен однос во повеќе основни организа-
ции односно работни заедници и на тој начин да оствару-
ва полно работно време. 

Работникот во работен однос кој во една основна ор-
ганизација односно работна заедница на работите и ра-
ботните задачи што ги врши остварува полно работно 
време, не може да работи и во друга основна организација 
односно работна заедница, освен во случаите, под услови-
те и на начинот утврдени со законот, но најмногу до една 
третина од полното работно време. 

Член 143 
Работниците во основната организација или заедно 

со работниците во други основни организации во иста или 
во други работни организации, со самоуправните интерес-
ни заедници, други самоуправни организации и заедници 
и општествено-политички заедници здружуваат, во сог-
ласност со законот и самоуправната спогодба, од доходот 
односно чистиот доход на основната организација и од 
својот личен доход средства заради заемно обезбедување 
на својата социјална и материјална сигурност кога поради 
технички и технолошки унапредувања, економски тешко-
тии, здружување на основната организација или други 
причини утврдени со законот ќе престане потребата да ра-
ботат во основната организација во која се во работен од-
нос или кога е поведена постапка за престанување на ни-
вната основна организација односно на работната органи-
зација во чиј состав се наоѓа нивната основна организаци-
ја, како и заради стручно оспособување (доквалификација, 
преквалификација и ел.) за работа според потребите на 
технолошките и другите унапредувања односно заради 
обезбедување материјална и социјална сигурност до за-
сновањето на работен однос со работниците во друга ос-
новна организација. 

Член 144 
Работниците во основната организација имаат право 

и должност во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување на трудот на работниците во основната орга-
низација, со законот, со општествените договори и само-
управните спогодби да обезбедат: 

- право на работниците на одмор во текот на денот, 
одмор помеѓу два работни дена, неделен одмор, годишен 
одмор и други одмори без оглед дали работното време е 
определено во пократко или подолго траење во смисла на 
член 138 ст. 5 и 6 на овој закон, како и право на отсуства; 

- посебна заштита на бремените жени од тешка рабо-
та, од штетно влијание при работата, од прекувремена и 
ноќна работа, породилно отсуство, скратено работно вре-
ме по породувањето и за време на негата на малото дете, 
како и други права со кои се обезбедува заштита на фун-
кцијата на мајчинството; 

- заштита на младината од работа на тешки работи, 
на ноќна и прекувремена работа; 

- заштита на инвалидите на трудот и на други инва-
лидни лица со обезбедување на нивна преквалификација 
односно доквалификација и на работи односно работни 
задачи на кои можат да работат според извршената пре-
квалификација односно доквалификација. 

На работникот мора да му се обезбеди и неделен од-
мор во траење од најмалку 24 часа непрекинато. 

Член 145 
Работниците во основната организација имаат право 

и должност да создаваат услови за работа и да преземаат 
мерки за заштита при работата, што ги обезбедуваат ни-
вниот физички интегритет здравјето и личната сигурност 
при работата и да се придржуваат кон пропишаните мер-
ки и нормативи за заштита при работата, како и да обезбе-
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дат заштита од други опасни и штетни влијанија врз ни-
вната здравствена и работна способност. 

Работниците во основната организација учествуваат 
во утврдувањето, преземањето и спроведувањето на мер-
ките за зачувување, унапредување и заштита на човекова-
та средина, а во основната организација се должни својот 
труд да го организираат во согласност со самоуправните 
општи акти и со прописите за заштита на човековата сре-
дина. 

Работникот има право да одбие да работи ако му се 
заканува непосредна опасност по животот или здравјето 
поради тоа што не се преземени пропишаните мерки за за-
штита при работата. 

Во случајот од став 3 на овој член, мораат веднаш да 
се преземат мерки за отстранување на непосредната опас-
ност по животот односно здравјето на работникот, а ра-
ботникот може за тоа време да се распореди да врши ра-
боти односно да извршува работни задачи што и одгова-
раат на неговата стручна подготовка и на другите работ-
ни способности стекнати со работа. 

Член 146 
Работниците што поради заминување на отслужува-

ње односно дослужување на воениот рок ќе ја прекинат 
работата во основната организација односно во работна-
та заедница имаат право, во рок од 30 дена по отслужува-
њето односно дослужувањето на воениот рок, да се вратат 
на работа во истата основна организација односно работ-
на заедница на работите односно на работните задачи 
што порано ги вршеле или на други работи односно ра-
ботни задачи што и одговараат на нивната стручна подго-
товка односно работна способност стекната со работа. 

Право да се врати на работа во истата основна орга-
низација, под условите и на начинот утврден со самоуп-
равниот општ акт или со законот, има и работникот кого 
што основната организација го упатила на работа во 
странство односно кој е упатен во странство во рамките 
на меѓународна техничка или просветно-културна сора-
ботка, ако пред заминувањето не го прекинал работниот 
однос, како и работникот кој е упатен на стручно усовршу-
вање или образование со согласност од неговата основна 
организација односно работна заедница. 

За времето на отсуствување од работата во смисла на 
ст. 1 и 2 од овој член, мируваат правата и обврските што 
се стекнуваат од работа и по основ на работа во основната 
организација односно работната заедница, освен оние 
права и обврски за кои со законот е определено поинаку. 

Член 147 
Работникот избран односно именуван на самоуправ-

на, јавна или друга општествена функција, чие вршење ба-
ра привремено да престане да работи во основната орга-
низација има право, во согласност со законот, по преста-
нувањето на функцијата што ја вршел, да се врати на ра-
бота во истата основна организација, на работите што ги 
работел или на други работи што и одговараат на негова-
та стручна подготовка и работна способност стекната со 
работа. 

Оддел 4 
О д г о в о р н о с т з а в р ш е њ е т о н а р а б о т н и т е 

о б в р с к и 

Член 148 
Работниците се меѓусебно и лично одговорни за со-

весно извршување на/работните обврски во работниот од-
нос. 

Работникот одговара за непридржувањето кон одлу-
ките донесени во организацијата во која работи, за повре-
да на работните обврски и за други повреди на работната 
дисциплина, кога повредата ќе ја направи по своја вина. 

Работникот одговара во основната организација дис-
циплински и материјално. 

Член 149 
Со самоуправниот општ акт со кој се уредува работ-

ниот однос се утврдуваат повредите на работните обвр-
ски. 

Со самоуправниот општ акт со кој се уредува работ-
ниот однос како потешки повреди на работните обврски 

\ 

можат да се утврдат: неизвршувањето или несовесното, 
ненавременото и небрежното извршување на работните и 
други обврски; повреда на одредбите за обезбедувањето 
од опасност од пожар, експлозија или други елементарни 
непогоди; незаконитото располагање со општествени 
средства и други незаконити дејства; давањето неточни 
податоци, ако тоа било од суштествено влијание врз доне-
сувањето на одлуките во основната организација; давање-
то неточни податоци од страна на одговорните органи со 
кои работникот се измамува во поглед на остварувањето 
на правата што ги остварува во здружениот труд; про-
пуштањето на дејствието со кое се попречува или оневоз-
можува процесот на трудот или управувањето во основна-
та организација; злоупотребата на положбата или прече-. 
корувањето на даденото овластување; оневозможувањето 
на работник да изврши увид во исправите и работењето 
на организацијата на здружен труд ако тој увид е потре-
бен за остварување на неговите права; непреземањето или 
недоволното преземање на мерки за заштита на работни-
ците при работа или заштита на општествените средства; 
користењето на општествените средства спротивно на ни-
вната намена и на друг начин незаконито користење на 
општествените средства, општествено и економски нера-
ционалното и нецелесообразно користење на општестве-
ните средства; неповедувањето постапка за утврдување на 
повреда на работната должност од страна на овластениот 
работник; приемот на работници на работа спротивно на 
одредбите на овој закон; одбивањето да се извршат рабо-
ти односно работни задачи или работни налози ако за тоа 
не постојат оправдани причини; неовластено послужува-
ње со средства доверени на работниците за извршување на 
работите односно на работните задачи; доаѓањето на ра-
бота во пијана состојба или употребата на алкохол или 
друго наркотично средство за време на работата кое ја на-
малува способноста за работа; предизвикувањето неред 
или тепачка во основната организација; неоправданото 
изостанување од работа; неизвршувањето, нередовното 
или ненавременото вршење на работите односно на ра-
ботните задачи што се однесуваат на општонародната од-
брана и општествената самозаштита; небрежното вршење 
на работите односно работните задачи што може да дове-
де до повреда на деловна, воена или друга тајна утврдена 
со закнот или со самоуправниот општ акт; недоставува-
њето на исправи и податоци на барање од овластени орга-
ни или организации; секоја Друга повреда на работна и 
друга обврска што според самоуправниот општ акт прет-
ставува потешка повреда на работните обврски. 

Член 150 
За повреди на работните обврски и за други повреди 

на работната дисциплина на работникот може да му се из-
рече една од следниве дисциплински мерки: 

- опомена; 
- јавна опомена; 
- парична казна; 
- распоредување на други работи односно работни 

задачи за определено време; 
- престанување на работниот однос. 
Мерките од став 1 на овој член можат да му се изре-

чат на секој работник, без оглед на посебните овластувања 
и одговорности што ги има тој работник. 

Член 151 
Мерката парична казна спрема работникот може да 

се изрече во височина до 15 насто од просечниот чист ли-
чен доход остварен во претходните три месеци, во траење 
до шест месеци. 

Мерката распоредување на други работи односно ра-
ботни задачи спрема работникот може да се изрече во тра-
ење до 12 месеци. 

Член 152 
Мерката престанување на работниот однос се изреку-

ва поради потешка повреда на работната обврска сторена 
со неоправдано последовно изостанување од работата нај-
малку три работни дена односно со прекин најмалку пет 
работни дена во текот на 12 месеци. 

Дисциплинската мерка престанување на работниот 
однос се изрекува' за определени потешки повреди на ра-
ботните обврски, и тоа за: 

- неизвршување на работните обврски; , 
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- незаконито располагање со општествените сред-
ства; 

- непреземање на дејствијата што е должен да ги пре-
земе работоводниот орган или работникот со посебни ов-
ластувања и одговорности во рамките на своите овласту-
вања; 

- последовно неостварување на резултатите од тру-
дот од неоправдани причини, во периодот од три месеци 
во текот на годината; 

- повреда на прописите односно на самоуправниот 
општ акт за заштитата од пожари, експлозија, елементар-
ни непогоди и од штетно дејствување на отровни и други 
опасни материи; 

- повреда на прописите односно на самоуправниот 
општ акт за општонародната одбрана и општествената са-
мозаштита; 

- пропуштање да се преземаат утврдените мерки за 
заштита на работниците при работата; 

- злоупотреба на положбата и пречекорување на да-
деното овластување; 

- издавање на деловна, службена или друга тајна ут-
врдена со закон или со самоуправен општ акт; 

- отсуствување од работа поради злоупотреба на пра-
вото на користење боледување; 

- непреземање мерки заради заштита и унапредување 
на човековата средина. 

Дисциплинската мерка од став 2 на овој член се изре-
кува ако намерно или од невнимание, со чинење или со 
пропуштање на дејствија, е причинета или можела да биде 
причинета поголема штета, се загрозени или можеле да 
бидат загрозени животот и здравјето на работниците или 
на другите работни луѓе, суштествено е нарушен процесот 
на работата во основната организација или на друг начин 
суштествено е отежнато работењето на основната органи-
зација. 

Со самоуправниот општ акт на основната организа-
ција поблиску се утврдуваат повредите од став 2 и окол-, 
ностите од став 3 на овој член. 

Мерката престанување на работниот однос се изреку-
ва и за други потешки повреди на работните обврски ут-
врдени со закон. 

Член 153 
Извршувањето на мерките распоредување на други 

работи односно работни задачи за определено време во 
согласност со законот и престанување на работниот однос 
освен од член 152 на овој закон може да се одложи за вре-
мето утврдено со самоуправниот општ акт, во согласност 
со законот. 

Ако работникот во текот на времето за кое е од-
ложено извршувањето на казната не изврши повторно по-
тешка повреда на работните обврски, се смета дека мерка-
та не е изречена. 

Член 154 
За утврдување на повредите на работните обврски 

или на други повреди на работната дисциплина, за ут-
врдување на одговорноста и изрекување на мерките за тие 
повреди во основната организација се формира дисцип-
линска комисија. 

Повеќе основни организации во иста работна органи-
зација можат да формираат заедничка дисциплинска ко-
мисија. 

За делот од организацијата на здружен труд што се 
наоѓа надвор од седиштето на основната организација од-
носно на работната организација (работни единици, ра-
ботни групи и други форми на вршење на работата) може 
да се формира посебен совет на дисциплинската комисија 
односно на заедничката дисциплинска комисија за одлучу-
вање за одговорноста поради повреди на работните обвр-
ски на работниците во тој дел од организацијата на 
здружен труд што се утврдуваат со самоуправниот општ 
акт. 

Ако со повреда на работната обврска или со други 
повреди на работната дисциплина настанала штета, дис-
циплинската комисија може да донесе одлука за надомест 
на штетата или да даде иницијатива за поведување на по-
стапка за надомест на штетата. 

Член 155 
Дисциплинската комисија се состои од непарен број 

членови. 

Членовите на .дисциплинската комисија ги избираат 
работниците на начинот на кој се избира работничкиот со-
вет, а за времето утврдено со самоуправниот општ акт. 

Дисциплинската комисија може да работи во полн 
состав или во совет кој не може да има помалку од три 
члена. Претседателот на дисциплинската комисија опре-
делува кој член на советот на дисциплинската комисија ќе 
раководи со работата на советот. 

Член 156 
Членовите на заедничката дисциплинска комисија се 

избираат на начинот утврден во член 155 став 2 на овој за-
кон. 

Во заедничката дисциплинска комисија секоја основ-
на организација мора да биде застапена со најмалку еден 
член на комисијата. 

Член 157 
Постапка се поведува на барање од работничкиот со-

вет, од Индивидуалниот или од претседателот на колеги-
јалниот работоводен орган, од органот на самоуправната 
работничка контрола, од општствениот правобранител на 
самоуправувањето, како и од надлежниот орган 'на оп-
штествено-политичката заедница. 

Постапката во која дисциплинската одговорност на 
работникот ја утврдува посебен совет на дисциплинската 
комисија односно на заедничката дисциплинска комисија 
(член 154 став 3) може да се поведе и на барање од работ-
никот кој раководи со дел од организацијата на здружен 
труд. 

Надлежниот орган на основната организација ќе по-
веде постапка за разрешување на работникот од став 2 на 
овој член, на индивидуалниот работоводен орган, на прет-
седателот на колегијалниот работоводен орган ако во 
пропишаниот рок не поднесе барање за поведување дис-
циплинска постапка за утврдување на одговорноста на ра-
ботникот кој сторил потешка повреда на работната об-
врска. 

Член 158 , 
На работникот мора да му биде доставено барањето 

за поведување постапка пред дисциплинската комисија. 
Работникот мора да биде сослушан пред дисциплин-

ската комисија и мора да му се овозможи одбрана. 
За поведувањето на постапката пред дисциплинската 

комисија мора да биде известен синдикатот. 

Член 159 
Постапката пред дисциплинската комисија е јавна, а 

таа комисија може, од причините на чувањето на воена, 
деловна или друга пропишана тајна со законот, да ја ис-
клучи јавноста. 

Во текот на постапката пред дисциплинската комиси-
ја мора да биде сослушано мислењето на синдикатот ако 
го доставил. 

На барање односно со согласност од работникот, 
синдикатот може да го застапува во постапката пред дис-
циплинската комисија. 

За сослушувањето на работникот и за спроведување-
то на другите докази во претходната постапка, како и за 
расправата пред дисциплинската комисија, мора да се сос-
тави записник. Комисијата мора да состави записник за 
одговорноста на работникот и за примената на мерките. 

Против одлуката на дисциплинската комисија работ-
никот односно подносителот на барањето за поведување 
постапка можат да изјават приговор до работничкиот со-
вет на основната организација во која работникот е во ра-
ботен однос, доколку не поднел барање за поведување на 
дисциплинска постапка, односно до комисијата утврдена 
со статутот во рок од 8 дена од денот на доставувањето на 
одлуката. 

Против одлуката на заедничката дисциплинска коми-
сија (член 154 став 3) приговор се поднесува до работнич-
киот совет на основната организација во која работникот 
е во работен однос. 

Приговорот на работникот го задржува извршување-
то на одлуката. 

Ако приговорот од ст. 5 и 6 на овој член го изјавил 
само работникот, со одлука не може да се изрече построга 
дисциплинска мерка од дисциплинската мерка изречена 
во првостепената дисциплинска постапка. 
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Работничкиот совет односно комисијата одлетав 5 на 
овој член може одлуката да ј а потврди, преиначи или уки-
не. 

Против одлуката на работничкиот совет односно на 
комисијата од став 5 на овој член работникот, општестве-
ниоте правобранител на самоуправувањето и организаци-
јата на здружен труд, ако со донесената одлука посуштес-
твено е оштетен нејзиниот интерес, може да поведе по-
стапка пред судот на здружениот труд во рок од 30 дена 
од денот на доставувањето на одлуката. 

Ако работничкиот совет односно комисијата од став 
5 на овој член не донесе одлука по приговорот во рок од 
15 дена, може да се поведе постапка пред судот на 
здружениот труд во рок од 15 дена по истекот на рокот во 
КОЈ морала да биде донесена одлуката по приговорот. 

Член 160 
Поведувањето на дисциплинска постапка застарува 

со протекот на шест месеци од денот на дознавањето за 
сторената повреда на работната обврска односно од исте-
кот на една година од денот кога е сторена повредата. 

Кога повредата на работната обврска содржи обе-
лежја на кривично дело, поведувањето на дисциплинска 
постапка застарува со истекот на една година од денот на 
дознавањето дека е сторена повредата. 

Во роковите од ст. 1 и 2 на овој член не се смета вре-
мето додека трае постапката пред судот на здружениот 
труд поведена заради остварување на одлуката со која е 
изречена дисциплинската мерка. 

Член 161 
Работникот кој во работата односно во врска со рабо-

тата, намерно или од крајна небрежност ќе и предизвика 
штета на основната организција, должен е да ја надомес-
ти. ' 

Ако штетата ја предизвикаат повеќе работници, секој 
работник е одговорен за делот од штетата што ја предиз-
викал. 

Ако за секој работник не може да се утврди делот од 
штетата што ја предизвикал, се смета дека сите работници 
се еднакво одговорни и штетата ја надоместуваат во ед-
накви делови. 

Ако повеќе работници предизвикале штета со умис-
лено кривично дело, за штетата одговараат солидарно. 

Член 162 
Со самоуправен општ акт со кој се уредува работни-

от однос може да се утврди паушален износ на надомес-
тот за штета предизвикана од страна на работник, а точ-
ниот износ не може да се утврди, или утврдувањето на 
износот би предизвикало несразмерни трошоци. 

Со самоуправен општ акт од став 1 од овој член се ут-
врдуваат дејствијата за кои може да се определи надомес-
тот на штетата во паушален износ. 

Со самоуправниот општ акт од став 1 на овој член се 
формира комисија која донесува одлука за паушалниот 
надомест на штетата и се определува орган што ја поведу-
ва постапката пред таа комисија. 

Ако е штетата значително поголема од паушалниот 
износ на надоместот на штетата, основната организација 
може да го бара надоместот на штетата според одредбите 
на член 161 од овој закон. 

Член 163 
Постоењето на штетата од чл. 161 и 162 на овој закон 

и околностите под кои настанала таа, нејзината височина 
и кој ја предизвикал штетата се утврдува во основната ор-
ганизација. 

Ако работникот не ја надомести штетата, основната 
организација поведува постапка пред судот на здружениот 
труд за надомест на штетата. 

Член 164 
Ако работникот претрпи штета на работа или во 

врска со работата има право од основната организација 
да бара надомест на штетата според општите начела за 
одговорноста за штетата. 

Ако основната оргнаизација во пропишаниот рок не 
ја надомести штетата, работникот има право надоместот 
на штетата да го бара пред судот на здружениот труд. 

Член 165 

Основната организација што му ја надоместила ште-
тата на трето лице, што ја предизвикал работник во рабо-
тата или во врска со работата намерно или поради крајна 
небрежност има право да бара од работникот надомест на 
исплатениот износ согласно со одредбите на член 161 од 
овој закон. 

Барањето на основната организација од став 1 на 
овој член застарува во рок од 6 месеци од денот на испла-
тениот надомест на штетата. 

Член 166 
Одредбите на овој закон за одговорноста на работни-

ците за неизвршувањето на работните обврски и за одго-
ворноста за штетата во основната организација се приме-
нуваат и врз работниците во работната заедница. 

Оддел 5 
П р е с т а н у в а њ е н а р а б о т н и о т о д н о с 

Член 167 
На работникот му престанува работниот однос во ос-

новната организација: 
1) ако писмено изјави дека не сака да работи во ос-

новната организација и дека го прекинува работниот од-
нос; 

2) ако со овластениот орган писмено се спогоди да му 
престане работниот однос во основната организација; 

3) ако одбие да работи на работното место што му е 
понудено, а кое им одговара на неговата стручна подго-
товка и други работни способности стекнати со работа од-
носно ако во случаите од член 169 на овој закон одбие да 
се доквалификува или преквалификува за вршење на дру-
ги соодветни работи; 

4) ако при стапувањето во работен однос ги премол-
чил или дал невистинити податоци во врска со условите 
на трудот, а тие податоци се суштествени за извршување-
то на работите односно работните задачи заради кои го 
засновал работниот однос; 

5) ако засновал работен однос спротивно на одредби-
те на законот односно на самоуправниот општ акт; 

6) ако на пробната работа не постигне соодветни ре-
зултати од трудот; 

7) ако не доаѓа на работа последовно седум работни 
дена, а за причините не ја известил својата организација 
на здружен труд. 

На приправникот што засновал работен однос на не-
определено време му престанува .работниот однос во ос-
новната организација ако по истекот на приправничкиот 
стаж не го положи стручниот испит. 

Работниците со самоуправниот општ акт со кој се 
уредува работниот однос, во согласност со законот, ут-
врдуваат колку време работникот има право и должност 
да остане на работа во случаите од точ. 1 и 3 став 1 на овој 
член, со тоа што на работа не може да остане повеќе од 
шест месеци. 

Член 168 
Кога ќе се утврди дека потребата од работа на работ-

ниците престанала поради економски тешкотии во кои е 
доведена основната организација со неодговорниот однос 
на одделни работници спрема работата, работничкиот со-
вет ќе донесе одлука дека на работниците со чиј неодгово-
рен однос основната организација дошла во таква по-
ложба им престанува работниот однос, во согласност со 
самоуправниот општ акт. 

Условите и постапката за утврдување на одговорнос-
та на работниците од став 1 на овој член се утврдуваат со 
самоуправниот општ акт. 

Член 169 
На работникот не може да му престане работниот од-

нос ако поради здружување на основните организации, 
технолошки и други унапредувања со кои се придонесува 
за зголемување на продуктивноста на трудот и за поголем 
успех на основната организација престане потребата од 
неговата работа во таа организација. 

Работниците се должни при планирањето на техно-
лошките и други унапредувања во основната организаци-
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ја да ги предвидат и потребите од работници во соглас-
ност со тие унапредувања; да утврдат дали стручната под-
готовка на работниците им одговара на новите технолош-
ки и други унапредувања и дали постои можност тие 
стручно да се оспособат во врска со тие унапредувања; да 
обезбедат од чистиот доход на основната организација 
средства за организирање на нови работи односно нови 
работни задачи за тие работници во истата или во други 
организации на здружен труд односно за нивно стручно 
оспособување, како и да предвидат, во согласност со. член 
131 од овој закон, распоредување на работниците чија ра-
бота повеќе не и е потребна на основната организација. 

Во остварувањето на целите од став 2 на овој член, со 
средства учествуваат и самоуправните интересни заедни-
ци за вработување, во согласност со законот. 

Член 170 
Работникот на когошто, во случаите и под условите 

утврдени со самоуправната спогодба во согласност со за-
конот, ќе му престане работниот однос во една основна 
организација заради преминување во друга основна орга-. 
низација, засновува работен однос со работниците во таа 
друга основна организација со денот на давањето на пис-
мена изјава дека е запознаен со самоуправниот општ акт 
со кој се уредува работниот однос, со другите самоуправ-
ни општи акти со кои се уредуваат неговите права, обвр-
ски и одговорности и со статутот, и дека ги прифаќа. 

Со денот на давањето на писмената изјава од став 1 
на овој член, на работникот му престанува работниот од-
нос со работниците во основната организација во која ра-
ботел дотогаш. 

Член 171 
На работникот за кого ќе се утврди дека нема способ-

ности за извршување на работите односно на работните 
задачи чие вршење му е доверено или за кого ќе се утврди 
дека потрајно не ги остварува резултатите од трудот што 
обично се остваруваат, му престанува работниот однос, 
ако одбие да работи на работите односно работните зада-
чи што одговараат на неговата работна способност. 

Одлуката за престанување на работниот однос од 
став 1 на овој член ја донесува работничкиот совет врз ос-
нова на наодот на комисијата што ја именува од работни-
ци кои мораат да имаат најмалку ист степен на стручна 
подготовка како работникот чијашто способност се ут-
врдува. 

Член 172 
На работникот му престанува работниот однос по си-

ла на законот: 
1) ако одбие да даде писмена изјава за прифаќањето 

на самоуправната спогодба за здружување на трудот на 
работниците во основната организација - со денот к&га 
одбил да даде писмена изјава односно со истекот на по-
следниот ден за давање на таква изјава; 

2) ако на начинот пропишан со законот е утврдено 
дека е наполно неспособен за работа - со денот на доста-
вувањето на правосилното решение за утврдување на це-
лосната неспособност за работа во основната организаци-
ја; 

3) кога ќе наполни 40 години стаж на осигурување 
(маж) односно 35 години стаж на осигурување (жена) или 
кога ќе наполни 65 години живот (маж) односно 60 години 
живот (жена) и најмалку 15 години стаж на осигурување. 

Работникот - жена може, врз основа на барање, да ос-
тане во работен однос до наполнети 40 години стаж на 
осигурување или до наполнети 65 години живот и најмал-
ку 15 години стаж на осигурување. 

По исклучок од одредбата на став 1 точка 3) од овој 
член, на работникот може да му престане работниот од-
нос и пред да ги исполни условите за лична пензија однос-
но работникот може да остане во работен однос и кога ќе 
ги исполни условите за лична пензија, во случаите и под 
условите утврдени со сојузен закон. 

4) ако според одредбите на законот односно според 
правосилната одлука на судот или на друг орган му е за-
брането да врши определени работи односно работни за-
дави, а неможе даму се обезбеди вршење на други работи 
односно работни задачи, - со денот на доставувањето на 
правосилната одлука до основната организација; 

5) ако поради издржување на казна затвор мора да 
биде отсутен повеќе од шест месеци - со денот на стапува-
њето на издржување на казната; 

6) ако му биде изречена мерка на безбедност, воспит-
на или заштитна мерка во траење подолго од шест месеци 
и поради тоа мора да биде отсутен од работа - со денот на 
почетокот на применувањето на таквата мерка. 

На приправникот кој засновал работен однос на оп-
ределено време само заради извршување на приправнич-
киот стаж, работниот однос му престанува по сила на за-
конот со истекот на времето определено за приправнички-
от стаж. 

Член 173 
Работник во основна организација .мора односно 

може да биде привремено оддалечен од работа во случаи-
те и под условите утврдени со законот. 

Член 174 
На работникот може, под условите и на начинот ут-

врдени со самоуправниот општ акт со кој се уредува ра-
ботниот однос и со законот, да му престане работниот од-
нос кога е поведена постапка за престанување н^ неговата 
основна организација односно за престанување на работ-
ната организација во чиј состав се наоѓа неговата основаа 
организција, а нема можност, во согласност со одредбите 
на овој закон, да продолжи да работи во друга основна ор-
ганизација. 

' Член 175 
Одлуката дека му престанал работниот однос во ос-

новната орѓанизција и причините за донесувањето на так-
вата одлука мораат на работникот да му се достават во 
писмена форма со поука за правото на приговор. 

Член 176 
Кога организацијата на здружен труд ќе престане со 

работа, работников на кој ќе му престане работниот однос 
има право на паричен надомест и на други видови зашти-
та во согласност со законот. 

Глава V 

ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 177 
Работникот во здружениот труд има право да бара 

заштита на своите права пред самоуправните органи, су-
довите на здружениот труд и другите судови, како и пред 
другите надлежни органи во согласност со законот. 

Член 178 
Барање за заштита на правото работникот поднесува 

до органот определен со статутот на основната организа-
ција во рок од 15 дена од денот кога дознал за повреда на 
правото односно од денот кога му е врачена одлуката со 
која е повредено неговото право. 

Поднесувањето на барањето од став 1 на овој член не 
го задржува извршувањето на одлуката со која се утврду-
ва личниот доход и привременото распоредување на ра-
ботникот, а го задржува извршувањето на одлуката за 
другите неотуѓиви права на работниците и во другите слу-
чаи определени со законот. 

Член 179 
Надлежниот орган во основната организација е 

должен по барањето на работникот да донесе одлука во 
рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето. 

Ако за барањето е постигната писмена спогодба, таа 
спогодба има сила на извршна исправа. 

Работникот има право да присуствува на расправа-
њето за неговото барање и да се изјаснила фактите од зна-
чење за донесувањето на одлуката. 

Член 180 
Надлежниот орган во основната организација е 

должен, пред донесувањето на одлуката по барањето на 
работникот, да побара мислење од синдикатот. 

Синдикатот може, на барање од работникот или со 
негова согласност, да го застапува работникот во оствару-
вањето на неговото право. 
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Ако работникот не поведе постапка за заштита на 
своето право или ако одбие да го застапува синдикатот, а 
е .повредено самоуправното право воопшто, постапка за-
ради заштита на самоуправното право може да поведе 
синдикатот. 

Синдикатот може да учествува во постапката пред 
надлежниот орган во основната организација. 

Член 181 
Ако не е задоволен со одлуката, или ако надлежниот 

орган во основната организација не донесе одлука во рок 
од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето, работ-
никот има право во натамошниот рок од 15 дена да бара 
заштита на правото пред судот на здружениот труд. 

Заштита на правото пред судот не може да бара ра-
ботникот кој претходно не барал заштита на правото пред 
надлежниот орган во основната организција. 

Член 182 
Правосилната судска одлука донесена во постапката 

за заштита на правото на работникот, работоводниот ор-
ган или овластениот работник во основната организција е 
должен да ја изврши во рок од 15 дена од денот на доста-
вувањето на судската одлука, ако во судската одлука не е 
определен друг рок. 

Ако работоводниот орган или овластениот работник 
во основната организација не ја изврши судската одлука 
во рокот од став 1 на овој член, чини потешка повреда на 
работната обврска. 

Член 183 
Во поглед на заштитата на правата на учесниците 

пријавени по оглас односно конкурс, ако е избран канди-
дат кој не ги исполнува објавените услови или кандидат 
кој не се пријавил во објавениот рок, или ако на друг на-
чин е повредена постапката за избор на пријавените кан-
дидати, се применуваат одредбите на овој закон што се 
однесуваат на заштитата на правата на работниците. 

Г л а в а V I 

УПРАВУВАЊЕ СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 

Оддел 1 
П р а в а , о б в р с к и и о д г о в о р н о с т и н а р а -
б о т н и ц и т е и н а д р у г и т е р а б о т н и л у ѓ е в о 
п о г л е д н а к о р и с т е њ е т о , у п р а в у в а њ е т о и 

р а с п о л а г а њ е т о с о о п ш т е с т в е н и т е 
с р е д с т в а 

Член 184 
Средства за производство и други средства на трудот 

во смисла на овој закон се предметите, материјалните пра-
ва и паричните средства што работниците во основните и 
други организации на здружен труд и во работните заед-
ници ги користат во работата и што, како производ на 
здружениот труд и доходот остварен во здружениот труд, 
ќе ги произведат односно стекнат со тој труд и работење 
(во натамошниот текст: средства на трудот и работење-
то). 

Член 185 
Основни средства, во смисла на овој закон, се предме-

тите што ги сочинуваат средствата на трудот и работење-
то, а чиј век на употреба е подолг од една година и чија 
вредност делумно се пренесува врз производите на 
здружениот труд и се надоместува од остварените прихо-
ди во вид на амортизација. 

Како основни средства се сметаат и предметите од 
став 1 на овој член што се во изградба, или се изградени а 
не се приведени кон целта, како и материјалните права 
што се услов на трудот и работењето, ако нивната вред-
ност се надоместува од остварените приходи во вид на 
амортизација. 

Другите средства на трудот и работењето се обртни 
средства. 

Член 186 
Средства за задоволување на заедничките потреби, 

во смисла на овој закон, се средствата што работниците ги 
издвојуваат од доходот на основната организација однос-
но на работната заедница во која работат и од своите лич-
ни доходи, односно што другите работни луѓе ги издвоју-
ваат од својот доход или од другите свои приходи и ги 
здружуваат за задоволување на своите лични и заеднички 
потреби и интереси. 

Средствата за задоволување на општите општестве-
ни потреби, во смисла на овој закон, се средствата што се 
обезбедуваат за финансирање на работата на органите на 
општествено-политичките заедници и за задоволување на 
други општи општествени потреби во општествено-поли-
тичките заедници. 

Член 187 
Во остварувањето на правото на работа со општес-

твени средства работниците во здружениот труд, во по-
глед на користењето, управувањето и располагањето со 
општествените средства, ги имаат правата, обврските и 
одговорностите утврдени со законот и со самоуправниот 
општ акт во согласност со законот. 

Член 188 
Работниците во здружениот труд имаат право и об-

врска во користењето, управувањето и располагањето со 
општествените средства да создаваат материјални и други 
услови за трајно унапредување и развој на иновациската, 
рационализаторската и друга творечка работа и за приме-
на на резултатите од таа работа во производството и дру-
гиот општествен труд. 

Работниците во здружениот труд имаат право и об-
врска во работата со општествените средства да ги корис-
тат современите научни и стручни достигања во земјата и 
во странство и да создаваат материјални и други услови 
за трајно унапредување на научно-истражувачката работа. 

Член 189 
Работниците во здружениот труд имаат право и об-

врска да ги користат општествените средства и да распо-
лагаат со нив во согласност со природата и намената на 
тие средства. 

Член 190 
Работниците во основната организција можат оп-

штествените средства да ги дадат на привремено користе-
ње под условите и на начинот утврдени со самоуправниот 
општ акт. 

За средствата од став 1 на овој член основната орга-
низација има право на надомест. 

Основните и обртните средства надвор од употреба 
работниците во основната организција се должни да ги 
продадат, да ги дадат на привремено користење односно 
под закуп на општествено правно лице односно на граѓа-
нин, во согласност со сојузен закон. 

Средствата остварени по основа на одредбите на ст. 1 
до 3 од овој член можат да се користат само за унапреду-
вање и проширување на материјалната основа на трудот. 

Член 191 
Работниците во здружениот труд имаат право и об-

врска да ги чуваат општествените средства, да ги заштиту-
ваат од уништување и оштетување и со тие средства со-
весно и грижливо да ракуваат. 

Работниците во здружениот труд имаат право и об-
врска да ги осигуруваат општествените средства, под ус-
ловите и на начинот определени со законот. 

Член 192 
Работниците во здружениот труд имаат право основ-

ните средства да ги расходуваат ако се физички дотраени 
или технички застарени (расходување на основните сред-
ства). 

Ако основното средство е оштетено или уништено 
поради виша сила или на друг начин утврден со законот, 
работниците во здружениот труд имаат право да ја отпи-
шат вредноста на тоа основно средство за износот на на-
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станатата штета, на начин и под условите утврдени со за-
конот (отпис на вредноста на основните средства). 

Работниците во здружениот труд Ја усогласуваат 
вредноста според која се водат основните средства во еви-
денцијата на општествените средства со нивната пазарна 
вредност, во согласност со законот ^валоризација на ос-
новните средства). 

Член 193 
Со средствата за заедничка потрошувачка управува-

ат работниците во здружениот труд што ги здружиле тие 
средства од чистиот доход на својата основна организаци-
ја односно на работната заедница во која работат и од 
своите лични доходи, на начинот утврден со самоуправни-
от општ акт. 

Средствата од став 1 на овој член не се сметаат како 
средства кои се материјален услов на трудот на работни-
ците во основните и други организации на здружен труд и 
во работните заедници, односно како средства кои се ма-
теријална основа на остварувањето на функцијата на са-
моуправните интересни заедници и на други самоуправни 
организации и заедници и на огплтествено-политичките 
заедници и тие не можат да се земат во извршување за на-
мирување на обврските што ги имаат тие организации и 
заедници. 

Член 194 
Работниците во здружениот труд се должни земјиш-

тето или друго природно богатство да го користат под оп-
штите услови пропишани со законот, како и под посебни-
те услови под кои е тоа дадено на користење. 

Работниците во здружениот труд што користат зем-
јиште или друго природно богатство се должни, во свој за-
еднички и општ општествен интерес, како и во интерес на 
средината во која се наоѓа тоа, да го користат тоа земјиш-
те односно друго природно богатство, на начинот со кој 
обезбедуваат зачувување, заштита и унапредување на чо-
вековата средина. 

Член. 195 
Работниците и другите работни луѓе во самоуправна-

та интересна заедница имаат право да управуваат со сред-
ствата што ги здружиле во таа заедница како со општес-
твени средства, во согласност со самоуправната спогодба 
за основање на самоуправната интересна заедница, со неј-
зиниот статут и со законот. 

Член 196 
Работните луѓе во месната заедница во која солидар-

но ги задоволуваат своите лични и заеднички потреби и 
интереси имаат право да управуваат со општествените 
средства во таа месна заедница и, во управувањето со тие 
средства, да одлучуваат за нивното користење и за распо-
лагањето со нив, како и за здружувањето на тие средства 
со средствата со кои управуваат работниците во основни-
те организции односно работниците и другите работни 
луѓе во самоуправните интересни заедници и во други са-
моуправни организации и заедници, во согласност со ста-
тутот и другите општи'акти што ги донесуваат овластени-
те органи на месната заедница. 

Член 197 
Работниците и другите работни луѓе имаат право, 

преку делегации и делегати во собранието на општестве-
но-политичката заедница, да управуваат со средствата за 
задоволување на општите општествени потреси во таа оп-
штествено-политичка заедница и со управувањето со тие 
средства да создаваат и обезбедуваат услови за својот 
живот и работа и за задоволување на општите општестве-
ни потреби. 

Член 198 
Работните луѓе џгсо се организирани во општестве-

но-политичката организација или во друга општествена 
организација определена со законот, како нејзини членови 
имаат право да управуваат со средствата што со придоне-
си или по друг основ ги остварила таа организации и, уп-
равувај^ со нив како со општествени средства, да одлучу-
ваат за користењето на тие средства и за располагањето 
со нив, во согласност со статутот и другите општи акти 
што ги донесуваат овластените органи на таа организаци-
ја. 

Зградите и другите недвижности со кои управуваат 
работните луѓе во организациите од став 1 на овој член, а 
што не служат за производство и вршење на друга стопан-
ска дејност и не се користат заради стекнување на доход, 
не можат да се одземат од тие организации. 

По исклучок, ако тоа го бараат потребите на планско-
то уредување на просторот утврдени врз основа на зако-
нот или други интереси определени со законот, не-
движностите од став 2 на овој член можат да се одземат од 
организациите од став-1 на овој член. Во тој случај, мора-
ат да им се обезбедат недвижностите или други услови 
што им овозможуваат непречено остварување на намена-
та за која служеле одземените недвижности и што и одго-
вараат на нивната вредност. 

Член 199 
Граѓаните, здруженијата на граѓани и другите граѓан-

ски правни лица, во поглед на користењето на општестве-
ните средства, ги имаат правата, обврските и одговорнос-
тите определени со законот. 

Оддел 2 
П р а в а , о б в р с к и и о д г о в о р н о с т и н а о п -
ш т е с т в е н и т е п р а в н и л и ц а в о п р а в н и о т 

п р о м е т н а о п ш т е с т в е н и т е с р е д с т в а 

1. Располагање со општествени средства 

Член 200 
Општествените средства се во правен промет. 
Општествените средства се, кога е тоа определено со 

законот, во ограничен правен промет или се надвор од 
правниот промет. 

Член 201 
Општествените правни лица имаат право во правни-

от промет со општествени средства да склучуваат самоуп-
равни спогодби и договори и да вршат други правни рабо-
ти и дејствија во рамките на својата правна способност (во 
натамошниот текст: право на располагање). 

Во остварувањето на првото на располагање, оп-
штествените правни лица ги пренесуваат општествените 
средства врз други општествени правни лица, прибавува-
ат средства во општествена сопственост од носителите на 
правото на сопственост, ги отуѓуваат општествените сред-
ства од општествена сопственост, ги даваат општествени-
те средства на привремено користење, ги заменуваат оп-
штествените средства и по други основи располагаат со 
општествените средства. 

Член 202 
Основната организација има право на располагање 

со општествените средства со кои, во остварувањето на 
правото на работа со општествени средства, управуваат 
работниците во таа основна организација. 

Правото на располагање со општествените средства 
од став 1 на овој член основната организација го оствару-
ва преку работната организација во чиј состав е, ако со са-
моуправната спогодба не е поинаку определено. 

Со самоуправната спогодба за здружување може да 
се предвиди дека правото на располагање со општествени-
те средства од став 1 на овој член го остварува и сложена-
та организација или друга организација на здружен труд, 
во рамките на овластувањата што им ги дале основните 
организции во нивниот состав, или што се утврдени со за-
конот. 

Правото на располагање со општествените средства 
што ги има работната заедница го остваруваат работната 
организација, односно сложената организација на 
здружен труд или деловната или друга заедница на орга-
низацијата на здружен труд во чиј состав се наоѓа работ-
ната заедница, на начинот и во рамките на овластувањата 
утврдени во самоуправната спогодба за меѓусебните пра-
ва, обврски и одговорности, ако со таа самоуправна спо-
годба не е предвидено дека тоа право непосредно го оства-
рува работната заедница. 

Член 203 
Самоуправната интересна заедница, месната заедни-

ца, општествено-политичката организација, општествено-
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-политичката заедница, односно друго општествено прав-
но лице има право на располагање со општествените сред-
ства со кои управуваат работниците и другите работни 
луѓе во тоа општествено правно лице, во рамките на ов-
ластувањата што се утврдени со самоуправната спогодба, 
со статутот или законот. 

Член 204 
Самоуправната спогодба, односно договорот за пре-

несување на општествено средство без надомест, за отуѓу-
вање на општествено средство од општествена сосптве* 
ност, за давање на привремено користење на општествено 
средство на друго општествено правно лице, за давање на 
општествено средство под закуп и за замена на општестве-
но средство за друго средство во општествена сопственост 
или за средство над кое постои право на сопственост, се 
склучува во писмена форма. 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на 
општествените средства што општествено правно лице ги 
пушта во правен промет во рамките на своето редовно ра-
ботење, како и во другите случаи определени со законот. 

Самоуправните спогодби, односно договорите што 
се склучени спротивно на одредбата на став 1 од овој член 
се ништовни. 

Член 205 
Предметите што се средства за производство и други 

средства на трудот и средствата за заедничка потрошувач-
ка не можат без надомест да се отуѓат од општествена соп-
ственост, освен во случаите определени со законот. 

Член 206 
Земјоделско и градежно земјиште, шума, шумско зем-

јиште или друго природно богатство, како ни добро во оп-
шта употреба не можат да се отуѓуваат од општествена 
сопственост, ако за земјоделско земјиште, шума и шумско 
земјиште со законот не е определено поинаку. 

Земјоделско и градежно земјиште, шума и шумско 
земјиште во општествена сопственост можат да се прене-
сат врз друго општествено правно лице без надомест, а со 
надомест - само до височината на вредноста на вложува-
њата сторени во тоа земјиште, односно во таа шума. 

Со земјоделско и градежно земјиште, со шума и шум-
ско земјиште со кое не управуваат работниците или други-
те работни луѓе во определено општествено правно лице 
или над кое не постои право на сопственост, како и со дру-
го природно богатство и добро во општа употреба, упра-
вува општината на чија територија се наоѓа таа не-
движност. 

Член 207 
Одредбите на самоуправната спогодба односно на 

договорот што им се спротивни на одредбите од чл. 205 и 
206 на овој закон се ништовни. 

Член 208 
Основната организација која има намера општестве-

но средство да отуѓи од општествена сопственост или да 
го пренесе во општествените средства со кои управуваат 
работниците или другите работни луѓе во друго општес-
твено правно лице, ако во правниот промет не го пушта 
во рамките на своето редовно работење, должна е, во слу-
чаите определени со самоуправната спогодба, тоа општес-
твено средство да им го понуди во писмена форма на дру-
гите основни организации во составот на истата работна 
организација и да им ги соопшти условите на пренесува-
њето. 

Ако основните организации на кои им е направена 
понуда во смисла на став 1 од овој член, во рок од 30 дена 
од денот на приемот на понудата, не изјават дека ја при-
фаќаат понудата, понудувачот може општественото сред-
ство да го отуѓц од општествена сопственост односно да 
го пренесе во општествените средства со кои управуваат 
работниците или другите работни луѓе во друго општес-
твено правно лице. 

Ако во условите на пренесувањето на општественото 
средство е предвидено дека цената мора да се исплати во 
готово, во целост или делумно, изјавата за прифаќањето 
на понудата има дејство само ако основната организција 
на која и е направена понудата му положи на понудувачот 

или кај надлежниот суд соодветен износ на цената во ро-
кот од став 2 на овој член. 

Ако основната организација не направи понуда или 
ако општествено средство отуѓи од општествена сопстве-
ност, односно го пренесе во општествените средства со 
кои управуваат работниците или другите работни луѓе во 
друго општествено правно лице под поповолни услови од 
понудените, основните организации на кои им е направена 
понудата можат по судски пат да бараа* отуѓувањето од-
носно пренесувањето да се поништи и, под истите услови, 
тоа општествено средство да се пренесе во општествените 
средства со кои управуваат нејзините работници. 

Тужбата од став 4 на овој член може да се поднесе во 
рок од 30 дена од денот кога имателот на правото на 
првенство при купувањето дознал за отуѓувањето од оп-
штествената сопственост односно за пренесувањето во оп-
штествените средства со кои управуваат работниците или 
другите работни луѓе во друго општествено правно лице и 
за условите на отуѓувањето односно на пренесувањето, а 
најдоцна во рок од шест месеци од денот на извршеното 
отуѓување односно пренесување. 

2. Одговорност за обврските 

Член 209 
Општественото правно лице одговара за обврските 

со средствата со кои располага. 
Одредбата од став 1 на овој член се применува и врз 

работна организација во основање и врз привремена ос-
новна организација во составот на работна организација 
во основање. 

Со законот се определува над кои средства со кои 
располагаат определени општествени правни лица, со ог-
лед на значењето на средствата за вршењето на нивната 
дејност или функција, не може да се спроведува извршува-
ње. 

Член 210 
Ако во составот на работната организација во осно-

вање е организирана привремена основна организација, за 
обврските на работната организација во основање супси-
дијарно одговара привремената основна организација во 
нејзиниот состав, ако за овие обврски не презела солидар-
на одговорност. 

За обврските на работната организција во основање, 
по уписот на нејзиното конституирање во судскиот регис-
тар, солидарно одговараат основните организации во сос-
тавот на работната организација. 

За обврските на работната организација што не 
можеле да се намират во смисла на ст. 1 и 2 од овој член 
супсидијарно одговара и основачот, ако во актот за осно-
вање на работната организција не е предвидено дека за 
овие обврски основачот одговара солидарно. 

Член 211 , 
За обврските на привремената основна организација 

одговара и работната организација во основање супсиди-
јарно, ако за овие обврски не презела солидарна одговор-
ност. 

Член 212 
За обврските на работната организација одговараат 

основните организции во нејзиниот состав со средствата 
со кои тие располагаат солидарно неограничено, ако со 
самоуправната спогодба за здружување во работна орга-
низација не е предвидено дека одговараат солидарно огра-
ничено. 

За обврските на сложената организација на здружен 
труд одговараат основните организации во составот на 
работните организации што се здружени во сложена орга-
низација на здружен труд, односно здружените работни 
организации во чиј состав нема основни организации на 
здружен труд, солидарно неограничено или солидарно ог-
раничено односно супсидијарно неограничено или супси-
дијарно ограничено, како што е тоа предвидено со самоуп-
равната спогодба за здружување во сложена организација 
на здружен труд. 

Член 213 
За обврските на основната организација одговараат и 

другите основни организации во составот на иста работна 
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организација, како што е предвидено со самоуправната 
спогодба за здружување во работна организција. 

Член 214 
Новата основна организација која е организирана од 

дел на една основна организација солидарно одговара за 
обврските на основната организација од која е организи-
рана, ако обврските настанале до уписот на организира-
њето на новата основна организација во судскиот регис-
тар. 

Одредбата од став 1 на овој член сообразно се приме-
нува и кога новата основна организација е организирана 
од делови на повеќе основни организации. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член сообразно се при-
менуваат и кога основна организација се организира од 
дел на една односно од делови на повеќе работни органи-
зации во чиј состав не постојат основни организации. 

Член 215 
За обврските на основната организација од која на-

станале две или повеќе нови основни организации соли-
дарно одговараат тие основни организации. 

Член 216 
Ако основна организација се издвои од составот на 

работна организација и се конституира како работна орга-
низација, или ако влезе во составот на друга работна орга-

1 низација како основна организација, таа работна органи-
зација, односно основна организација, одговара за об-
врските што ги презела до уписот на таа промена во суд-
скиот регистар. 

Член 217 
Ако основна организација се здружи со друга основ-

на организација во нова основна организација, за обврски-
те на здружените основни организации одговара новата 
основна организација што настанала со нивното здружу-
вање. 

Одредбата од став 1 на овој член сообразно се приме-
нува кога со здружувањето на основна организација и ра-
ботна организација во чиј состав нема основни организа-
ции се конституира нова работна организација. 

За обврските на основната организација што влегла 
во состав на друга основна организација, односно во сос-
тав на работна организација во чиј состав нема основни 
организации, одговара организацијата во чиј состав влег-
ла. 

Член 218 
Ако за обврските на основната организација се одго-

ворни други основни организации тие остануваат одго-
ворни за овие обврски до нивното намирување, без оглед 
на статусната промена на основната организација која е 
главен должник. 

Член 219 
Ако во работна организација во која не постојат ос-

новни организции се организираат основни организации, 
или ако од работна организција се конституираат нови ра-
ботни организации во чиј состав не се организираат ос-
новни организации, новите основни организации односно 
новите работни организации солидарно одговараат за об-
врските на работната организација од која настанале. 

Ако работна организација во чиј состав не постојат 
основни организации се здружи со друга таква работна ор-
ганизација во нова работна организација, за нејзините об-
врски одговара новата работна организација. 

Ако работна организација во чиј состав не постојат 
основни организации се здружи со друга таква работна ор-
ганизација така што ќе влезе во нејзиниот состав, за нејзи-
ните обврски одговара работната организација во чиј сос-
тав влегла. 

Член 220 
Со самоуправна спогодба не може да се предвиди да 

одговара основна организација односно работна органи-
зација за обврските на друга организација на здружен 
труд што произлегуваат од работите што не се во врска со 
дејноста на таа друга организација на здружен труд. 

Одредбите на самоуправната спогодба што и се спро-
тивни на одредбата од став 1 на овој член се ништовни. 

Член 221 
Работната заедница одговара за обврските со сред-

ствата со кои располага. 

Член 222 
Кога постои солидарна одговорност, доверителот 

има право да^бара, според својот избор, исполнување на 
обврската од секој солидарен должник. 

Кога постои супсидијарна одговорност, доверителот 
^ма право да бара исполнување на обврската од супсиди-
јарниот доложник само ако без успех се обидел побарува-
њето да го намири од главниот должник. 

Ако за иста обврска супсидијарно одговараат повеќе ' 
општествени правни лица, доверителот може да бара, спо-

јред својот избор, исполнување на обврската од секое суп-
сидијарно одговорно општествено правно лице, под усло-
вот од став 2 на овој член. 

Солидарната и супсидијарната одговорност може да 
биде неограничена или ограничена. 

Во случај на ограничена одговорност солидарниот 
односно супсидијарниот должник одговара до договоре-
ната височина, односно процент, за секоја обврска на глав-
ниот должник. 

Кога , според овој закон постои солидарна односно 
супсидијарна одговорност на едно општествено правно 
лице за обврските на друго општествено правно лице, со-
лидарниот односно супсидијарниот должник неограниче-
но одговара за сите обврски на главниот должник. 

Врз солидарниот односно супсидијарниот должник 
кој, во целост или делумно, ја исполнил обврската, прими-
нуваат правата на доверителот спрема другите солидарни 
односно супсидијарни должници, и тоа за делот што паѓа 
врз секој од нив. 

3. Општествени средства со кои управуваат работниците 
или другите работни луѓе во општествено правно лице 

Член 223 
Општествените средства со кои управуваат работни-

ците или другите работни луѓе во општествено правно ли-
це (во натамошниот текст: општествени средства во оп-
штествено правно лице) ги сочинуваат предметите, парич-
ните средства и материјалните права кои се материјален 
услов за нивниот труд односно кои се материјална основа 
на остварувањето на функциите во тоа општествено прав-
но лице. 

Член 224 
Предметот, паричните средства и материјалното пра-

во можат да станат општествено средство во општествено 
правно лице врз основа на самоуправна спогодба, договор 
или друга правна работа, а во случаите предвидени со ус-
тавот - и врз основа на одлука на државниот орган или по 
силата на законот. 

Член 225 
Ако предмет или материјално право станало општес-

твено средство по основ на привремено користење, тој 
предмет или тоа право привремено станува општествено 
средство во општественото правно лице во кое тој пред-
мет или тоа право привремено се користи до неговиот по-
врат. 

. Член 226 
Ако недвижност станала општествено средство без 

правен основ, нејзино враќање може да се бара во рок од 
пет години почнувајќи од денот на дознавањето, а најдоц-
на во рок од десет години. 

Ако подвижен предмет станал општествено средство 
без правен основ, негово враќање може да се бара во рок 
од три години почнувајќи од денот на дознавањето, а нај-
доцна во рок од пет години. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член не се применуваат 
врз предметите што ставале општествено средство со из-
вршување на кривично дело или стопански престап. 

Член 227 
Предметот, паричните средства и материјалното пра-

во можат да престанат да бидат општествено средство во 
општествено правно лице врз основа на самоуправна спо-
годба, договор или друга правна работа, а во случаите 
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предвидени со уставот - врз основа на одлуката на држав-
ниот орган или по силата на законот. 

Член 228 
Кога предметот без правен основ престанал да биде 

општествено средство во општествено правно лице* ов-
ластениот орган на тоа општествено правно лице е 
должен да поднесе барање предметот да биде вратен.1 

Ако баррњето од став 1 на овој член не го поднес*; ов-
ластениот орга^на општественото правно лице, рабогни-
ците и другите работни луге во тоа општествено правно 
лице можат да бараат овластениот орган да го поднесе во 
определениот рок. Ако овластениот орган на општестве-
ното правно лице не поднесе барање во тбј рок, бардњето 
ке го поднесе општествениот правобранител на саМоупра-
вувањето. 

Ако овластениот орган на општественото правно ли-
це или општествениот правобранител на самоуправуваи>е-
то не го поднесе барањето од став 1 на овој член, барање-
то ке го поднесе органот на општествено-политичката за-
едница определен со законот. 

Член 229 
Ако предметот додека бил општествено средство во 

друго општествено правно лице во смисла на чл. 226 и 228 
на овој закон биде подобрен така што да може подобрува-
њето да се издвои и без штета за самиот предмет, издвоју-
вањето може да се изврши пред повратот на предметот. 

Ако подобрувањето од став 1 на овој член не може да 
се издвои од предметот, неговата вредност, во височината 
на нужните и корисните трошоци, ке ја надомести општес-
твеното правно лице на кое му се врака предметот. 

Ако предметот се наогал во владеење на физичко ли-
це или на граганско правно лице, при уредувањето на од-
носите од ст. 1 и 2 на овој член судот ке води сметка за со-
весноста на тоа лице. 

Барањето од став 2 на овој член застарува во рок од 
три години од денот на вракањето на предметот. 

Член 230 
Ако се попречува работата со општествени средства 

или користењето на предмет од општествените средства 
во општествено правно лице, овластениот орган на тоа 
општствено правно лице односно работниците и другите 
работни луге во тоа општествено правно лице можат не-
посредно или преку општествениот правобранител на са-
моуправувањето да поднесат барање да престане попречу-
вањето и да бараат воздржување од натамошното попре-
чување, односно вракање во поранешна состојба. 

Барањето од став 1 на овој член може да се поднесе 
во рок од 30 дена од денот на дознавањето за попречува-
њето на работата со општествени средства односно попре-
чувањето на користењето на предмет од општествените 
средства. 

Член 231 
Овластениот орган на општественото правно лице 

односно работниците и другите работни луге во тоа оп-
штествено правно лице можат непосредно или преку оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето да под-
несат барање за надомест на штетата според општите пра-
вила за одговорноста за предизвикана штета, ако таа ште-
та е предизвикана со излегувањето на предметот од оп-
штествените средства во тоа општествено правно лице 
или со попречувањето на неговото користење. 

Барањето од став 1 на овој член застарува во рок од 
три години од денрт кога предметот е вратен односно од 
денот кога престанало попречувањето на неговото корис-
тење. 

Член 232 
Материјалните права кои се општествени средства во 

општествено правно лице (право на патент, побарување и 
др.), се штитат, во случај на нивна повреда, под условите и 
на начинот утврдени со законот. 

Г л а в а V I I 
ПОВРЗУВАЊЕ НА САМОСТОШИОТ ЛИЧЕН ТРУД ВО 
СИСТЕМОТ НА САМОУПРАВНИОТ ЗДРУЖЕН ТРУД 

Оддел 1 

З а е д н и ч к и / о д р е д б и 

Член 233 
Заради задоволување на своите потреби и остварува-

ње на своите интереси во производството, размената и по-
трошувачката и развивање на социјалистичките самоуп-
равни односи, работните луге кои самостојно вршат деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граганите, работните луге кои со личен труд самостој-
но во вид на занимање вршат професионална. дејност и 
другите работни луге и граганите (во натамошниот текст: 
работните луге и граганите) доброволно ги здружуваат 
својот труд и своите средства на трудот односно други 
средства или само својот труд односно само своите сред-
ства на трудот односно други средства во задруги, органи-
зации на кооперанти и други форми на здружување. 

Работните луге и граганите слободно одлучуваат за 
видот, обемот и траењето на здружувањето на својот труд 
и своите средства во задруги, организации на кооперанти 
и други форми на здружување. 

Со самоуправната спогодба за здружување во задру-
га, организација на кооперанти односно друга форма на 
здружување, работните луге и граганите ги уредуваат сво-
ите мегусебни права, обврски и одговорности, во соглас-
ност со законот. 

Работниот човек и граганинот кој здружил средства 
на трудот односно други средства во задруга, организаци-
ја на кооперанти односно друга форма на здружување го 
задржува правото на сопственост над тие средства, ако со 
самоуправната спогодба од став 3 на овој член или со по-
себен договор тие средства не се пренесат во општествена 
сопственост. 

Член 234 
Задругата е самостојна самоуправна организација на 

задругари кои својот труд, средства на трудот односно 
други средства ги здружиле во задруга. 

Во задругата може, во согласност со самоуправната 
спогодба за здружување во задруга и со законот, да се ор-
ганизира: основна задружна организација на задругари, 
основна организација на здружен труд на работниците 
кои работат во задругата и работна заедница на работни-
ците кои во задругата ги вршат административно-струч-
ните, помошните и со нив слични работи од заеднички ин-
терес за задругата. 

Член 235 
Задруга може да се основе за вршење на земјоделска 

дејност, дејност на преработка на земјоделски производи, 
дејност на рибарство, производствена и услужна занает-
чиска дејност, дејност на промет на стоки и услуги, угос-
тителска дејност, туристичка дејност, дејност за задоволу-
вање на станбените потреби, штедно-Јфедитни работи, 
дејност на давање интелектуални услуги, како и други деј-
ности, освен дејностите за кои е определено со закон дека 
за нивното вршење не може да се основе, задруга. 

Задруга може да се основе за вршење на една или по-
веке дејности од став 1 на овој чл^н. 

Врз основањето и работењето на задругата се приме-
нуваат и одредбите на член 350 од овој закон. 

Член 236 
Задруга се основа со склучување на самоуправна спо-

годба за здружување во задруга, под условите и на начи-
нот утврдени со законот. 

Средствата за основање и работа на задругата ги 
обезбедуваат задругарите со основачкиот влог и со други 
сопствени средства што можат дополнително да ги 
здружат, во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување во задруга. 

Дополнителни средства за основање и за работа на 
задругата задругарите можат да обезбедат: 

- под условите што важат за здружувањето на оп-
штествените средства, по основа на кредит или на 
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вложување средства на кои. право на располагање има 
друга задруга, организација на здружен труд или друга са-
моуправна организација и заедница односно општестве-
но-политичка заедница; и 

- со собирање на средства врз кои право на сопстве-
ност имаат другите работни луге и граганите. 

Член 237 
Доходот на задругата која се занимава со производ-

ство на стоки и вршење на услуги односно која врши деј-
ност на давање интелектуални услуги го стекнуваат задру-
гарите од вкупниот приход што ке го оствари задругата со 
продажба на производи и вршење на услуги, со учество во 
заедничкиот приход односно во заедничкиот доход и по 
други основи утврдени со законот. 

Станбените, штедно-кредитните, потрошувачките и 
други задруги, што не се основаат заради стекнување на 
доход за потребите на своите членови, ја вршат својата 
дејност врз начелата на заемност и солидарност. 

Вкупниот приход и доход на задругата од ст. 1 и 2 на 
овој член се утврдува и распоредува во согласност со са-
моуправната спогодба за здружување во задруга и со соју-
зен закон. 

Член 238 
На задругарите им припага дел од чистиот доход на 

задругата, која се занимава со производство на стоки и со 
вршење на услуги, сразмерно со придонесот што со својот 
труд и здружените средства односно со соработка го дале 
во остварувањето на нејзиниот доход. 

Чистиот доход, по издвојувањето на дел од тој доход 
кој им припага на задругарите во смисла на став 1 од овој 
член, се внесува, како општствена сопственост, во фондо-
вите на задругата. 

Средствата на фондорите на задругата, како и други-
те општествени средства во задругата, се користат во сог-
ласност со законот, а особено за создавање на што попо-
волни услови за работа на задругарите и остварување на 
другите заеднички потреби и интереси со кои се обезбеду-
ва проширување и унапредување на материјалната основа 
на задругата, на нивниот труд и на работењето на задруга-
та. 

Средствата на фондовите на задругата можат, исклу-
чително врз основа на одлука на задругарите, да се корис-
тат и за обезбедување на заедничките и на општите услови 
за работа и живот. 

Член 239 
Задругата за своите обврски одговара со средствата 

со кои располага. 
Ако во задругата е организирана основна задружна 

оргацизација и основна организација на здружен труд, за 
обврските на задругата солидарно одговараат и тие орга-
низации, ако со самоуправната спогодба за здружување во 
задруга не е предвидена нивна супсидијарна одговорност. 

Ако обврските^на задругата не можеле да се намират 
во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, за тие обврски супсиди-
јарно одговараат задругарите до височина на еднократни-
от или повекекратниот влог на задругарите, како што е 
тоа утврдено со самоуправна спогодба за здружување во 
задруга или со посебен договор. 

Член 240 
Со задругата управуваат задругарите на начин ут-

врден со самоуправната спогодба за здружување во задру-
га, со статутот на задругата и со законот. 

Член 241 
Задругата може да се здружи со друга задруга и да ос-

нове нова задруга или да се припои кон друга задруга. 
Задругата може да се здружи и во сложена задруга, во 

сложена организација на здружен труд, во задружна де-
ловна заедница и во други форми на здружување. 

Член 242 
Кога задругата ке престане да постои по спроведува-

њето на постапката на стечај или редовна ликвидација, 
средствата што ке останат, по намирувањето на обврските 
спрема доверителите на задругата и, согласно со член 239 
став 3 од овој закон, спрема задругарите, во поглед на по-
вратот на средствата што тие ги здружиле во задругата, 

можат да се користат само за основање на нова задруга 
или унапредување на соодветната дејност на друга постој-
на задруга. 

Член 243 
Задругите се здружуваат во задружни сојузи, во сог-

ласност со законот. 
Во задружни сојузи се здружуваат, покрај задругите и 

организациите на кооперанти, и другите форми на 
здружување на работните луге и граганите, во согласност 
со законот. 

Со самоуправната спогодба за здружување во за-
дружен сојуз, задругите ги утврдуваат заедничките еко-
номски, деловни и други интереси и функции што ги ос-
тваруваат во рамките или преку задружниот сојуз. 

Задружниот сојуз им дава на работните луге и на гра-
ганите што поведуваат иницијатива за здружување во за-
друга стручна и друга помош во подготовката на елабора-
тот за општествената и економската оправданост на осно-
ваи>ето на задругата. 

Задружните сојузи можат да се здружуваат во за-
дружни сојузи според дејностите за територијата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и во За-
дружен сојуз на Југославија. 

Член 244 
Заради заедничка набавка и порационално користење 

на средства на трудот и работењето, заедничка изградба и 
користење на градежните објекти, заедничко настапување 
на пазарот и остварување ,на други заеднички интереси и 
потреби, работните луге и граганите од член !233 на овој 
закон можат да го здружуваат својот труд односно своите 
средства во хмељарски, лозарски, ливадски, машински и 
други производствени заедници и во други форми на 
здружување, во согласност со законот. 

Работните луге и граганите можат и преку формите 
на здружување од став 1 на овој член да се здружуваат во 
задруги или да остваруваат потрајна соработка со задру-
гите и организциите на здружен труд. 

Оддел 2 
З д р у ж у в а њ е н а з е м ј о д е л ц и т е 

1. Здружување во земјоделски задруги и во други форми на 
здружување на земјоделците 

Член 245 
Заради остварување на целите од чл. 34 и 233 на овој 

закон, земјоделците можат да ги здружуваат својот труд, 
земјиште, средства на трудот односно други средства во 
сопственост на земјоделците, мегусебно и со трудот на ра-
ботниците и со општествените средства, во земјоделски 
задруги или во други форми на здружување на земјодел-
ците или со трудот на работниците и со општествените 
средства во организациите на здружен труд, во согласност 
со законот. 

Во смисла на став 1 од овој член, земјоделците сло-
бодно одлучуваат за обемот, траењето и разновидноста на 
здружувањето на својот труд, земјиште, средства на тру-
дот, односно други средства, според спогодбено утврдени-
те потреби на заедничкото земјоделско производство, ос-
тварувањето на нивните други економски интереси и ос-
тварувањето на другите цели на нивното здружување. 

Член 246 
Земјоделците во земјоделската задруга (во натамош-

ниот текст: задругарите) самостојно, заедено и рамно-
правно управуваат со трудот и со работењето на задруга-
та, ги уредуваат мегусебните односи во трудот, во стекну-
вањето на доходот и распоредувањето на доходот и на 
чистиот доход и другите мегусебни одџоси во задругата. 

Член 247 
Правата на задругарите по основ на личниот труд во 

земјоделската задруга се утврдуваат сообразно со правата 
што ги имаат работниците во здружениот труд со општес-
твени средства по основ на тековниот и минатиот труд, а 
зависно од материјалните можности за нивното оствару-
вање. 

Ф 
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Член 248 
Во земјоделската задруга може да се организира, под 

условите утврдени со законот, основна задружна органи-
зација и основна организација на здружен труд во кода го 
здружуваат трудот работниците што работат во земјодел-
ската задруга. 

Во основна задружна организација се здружуваат 
земјоделците, или земјоделците и работниците што рабо-
тат во земјоделската задруга, ако овие работници не орга-
низирале основна организација. 

Ако земјоделската задруга во својот состав има две 
или повеќе основни задружни организции има во начело 
положба, права, обврски и одговорности на работна орга-
низација. 

Основната задружна организација во состав на зе\ јо-
делската задруга има во начело положба, права, обврски и 
одговорности на основна организација. 

Во земјоделската задруга која во својот состав нема 
основни задружни организации, односно во основните за-
дружни организции во нејзиниот состав можат, под усло-
вите утврдени со законот, да се формираат работни едини-
ци. ф 

Работниците што во земјоделската задруга вршат ад-
министративно-стручни, помошни и ним слични работи, 
односно други работи од заеднички интерес за земјодел-
ската здруга, односно за основните задружни организции 
и за основните организции во нејзиниот состав формираат 
работна заедница. 

Член 249 
Односите помеѓу основната задружна организација и 

другите основни организции во состав на земјоделската 
задруга, како и односите на тие организации и работната 
заедница во земјоделската задруга, се уредуваат, со само-
управна спогодба за здружување на земјоделците во земјо-
делска задруга. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој член 
може да се предвиди дека основната организација во сос-
тав на земјоделската задруга е должна да врши работи 
првенствено за задругарите, дека не може без согласност 
од задругарите да го менува предметот на своето работе-
ње или да се издвои од составот на задругата, ако со нејзи-
ното издвојување би се отежнала нормалната работа и ра-
ботењето на задругата. 

Член 250 
Земјоделецот кој здружил земјиште, средство на тру-

дот односно други средства во земјоделска задруга, го 
здружува правото на сопственост над тоа земјишта, сред-
ство на трудот, односно друго средство ако со самоуправ-
ната спогодба за здружување на земјоделците во земјодел-
ска задруга или со посебен договор склучен со задругата 
односно со друго општествено правно лице, со продажба 
или на друг начин не ги пренесе во општествена сопстве-
ност земјиштето, средствата на трудот односно другото 
средство над кои има прво на сопственост. 

Член 251 
Со доходот на земјоделската задруга која во својот 

состав нема основни задружни организации, односно со 
доходот на основната задружна организација управуваат 
задругарите со правата, обврските и одговорностите што 
ги имаат работниците во здружениот труд со општествени 
средства, во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување на земјоделците во земјоделска задруга. 

Со доходот на основната организација во состав на 
земјоделската задруга управуваат работниците што го 
здружиле трудот во основната организација, со правата, 
обврските и одговорностите што ги имаат работниците во 
другите основни организации. 

Член 252 
На задругарите им припаѓа дел од чистиот доход на 

земјоделската задруга која во својот состав нема основни 
задружни организации односно дел од чистиот доход на 
основната и задружната организација сразмерно на при-
донесот што со својот личен труд и со здружувањето на 
земјиште, средства на трудот односно други средства, од-

носно со соработката го дале за остварувањето на нејзини-
от доход. 

Делот од чистиот доход од став 1 на овој член се ут-
врдува зависно од обемот, степенот и разновидноста на 
работната поврзаност и меѓусебната соработка на задру-
гарите и нивната заемна одговорност, а според основите и 
мерилата со кои се определува придонесот на задругарите 
особено: 

1) во заедничкиот и индивидуалниот труд во произ-
водството на земјоделски производи; 

2) во заедничката набавка и во заедничкото користе-
ње на земјоделски орудија и земјоделска опрема, како и во 
набавката и користењето на репродукциониот материјал 
за сопствено или заедничко земјоделско производство; 

3) во заедничката изградба на земјоделски објекти и 
во нивното користење за потребите на сопственото или за-
едничкото земјоделско производство; 

4) во заедничката продажба на земјоделски произво-
ди. 

Чистиот доход, по издвојувањето на делот од тој до-
ход што им припаѓа на задругарите во смисла на став 2 од 
овој член, се внесува како општествена сопственост во 
фондовите на земјоделската задруга која во својот состав 
нема основни задружни организации односно во фондови-
те на основната задружна организција. 

Член 253 
Средствата на фондовите од член 252 став 3 на овој 

закон, како и другите општествени средства во земјодел-
ската задруга која во својот состав нема основни за-
дружни организции односно во основната задружна орга-
низација се користат во согласност со законот, а особено 
за создавање на што поповолни услови за работа на задру-
гарите, за постигање на што подобри резултати од трудот 
и за зголемување на производноста на нивниот здружен 
труд, за остварување на другите заеднички интереси со 
кои се обезбедува проширување и унапредување на нејзи-
ната дејност во преработката и пласманот на земјоделски-
те производи и во другите стопански дејности утврдени со 
самоуправната спогодба за здружување на земјоделците 
во земјоделска задруга и со нејзиниот статут, за намените 
за кои им служат премиите и другите средства со кои се 
создаваат поповолни материјални услови за. определено 
производство на индивидуалните земјоделски производи-
тели и за формирање и обновување на резервите. 

Средствата на фондовите и другите општествени 
средства од став 1 на овој член можат да се користат само 
на начин со кој се обезбедува нивната ненамалена вред-
ност и соодветен нивни пораст, а не можат да се користат 
на начин со кој за задругарите би се создавале нееднакви 
услови во користењето на тие средства. 

Другите општествени средства од став 1 на овој член 
остварени врз основа на законот можат да се користат во 
согласност со законот. 

Член 254 
Самоуправната спогодба за здружување на земјодел-

ците во земјоделска задруга содржи особено одредби за: 
имињата на основачите; фирмата и седиштето на задруга-
та; дејностите со кои ќе се занимава задругата; износот на 
средствата што се обезбедуваат за основање и почеток на 
работата на задругата; имињата на лицата кои ќе вршат 
подготвителни дејствија до конституирањето.на задруга-
та; рокот во "кој мора да се изврши конституирањето на 
задругата; изборот односно именувањето, делокругот и 
одговорностите на органот на управувањето и на работо-
водниот орган во задругата; претставувањето и застапу-
вањето на задругата; економските односи помеѓу 
здружените земјоделци; основите и мерилата за распоре-
дување на чистиот доход на задругата; гаранцијата; по-
стапката за донесување на статут на задругата; условите 
за прием во задругата; истапувањето односно исклучува-
њето од задругата; обезбедувањето на условите за оства-
рување на задачите и активностите во областа на општо-
народната одбрана и општествената самозаштита; распо-
лагањето со средствата во случај на престанување на за-
другата; постапката за измени и дополненија на самоуп-
равната спогодба и за други прашања од заеднички инте-

По склучувањето на самоуправната спогодба за 
здружување на земјоделците во земјоделската задруга се 
донесува статут на задругата со кој поблиску се уредуваат 
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односите во задругата и меѓусебните права, обврски и од-
говорности на здружените земјоделци. 

Член 255 
За обврските на земјоделската задруга, односно на 

основната задружна организација одговараат супсидијар-
но и здружените земјоделци освен со земјоделското зем-
јиште, до височината на средствата утврдени со самоу-
правната спогодба за здружување на земјоделците во зем-
јоделска задруга и со договорот што го склучиле со задру-
гата. 

Член 256 
Земјоделската задруга односно основната задружна 

организација се основа односно се организира, се консти-
туира, запишува во судскиот регистар и престанува на на-
чинот и под условите утврдени со законот. 

Член 257 
Одредбите од чл. 245 до 256 на овој закон сообразно 

се применуваат и врз другите форми на здружување на 
земјоделците, во согласност со законот. 

2. Здружување на земјоделците во односите на потрајна 
соработка со организациите на здружен труд 

Член 258 
Земјоделците што својот труд, земјиште, средства на 

трудот, односно други средства над кои имаат право на 
сопственост ги здружуваат, непосредно или преку земјо-
делска задруга или друга форма на здружување на земјо-
делците, во односите на потрајна соработка со организа-
ција на здружен труд, склучуваат со работниците ве* таа 
организација самоуправна спогодба за таа соработка со 
која ги уредуваат меѓусебните права, обврски и одговор-
ности. 

Во односите од став 1 на овој член здружените земјо-
делци, рамноправно со работниците во организацијата на 
здружен труд со која остваруваат потрајна соработка, уп-
равуваат со заедничките работи, заеднички одлучуваат за 
заеднички остварениот доход и учествуваат во тој доход 
според придонесот што го дале за остварувањето на тој 
доход. 

Член 259 
Земјоделците што ги здружуваат својот труд, земјиш-

те, средства на трудот, односно други средства во односи-
те на потрајна соработка со организација на здружен 
труд, можат, сами или заедно со работниците на таа орга-
низација, да организираат основна организација на коопе-
ранти во составот на таа организација. 
, Основната организација на кооперанти има во наче-
ло положба, права, обврски и одговорности на основна ор-
ганизација. 

Кога земјоделците непосредно ги здружуваат својот 
труд, земјиште, средства на трудот, односно други сред-
ства во односите на потрајна соработка со организација 
на здружен труд, таа организација е должна, ако за тоа по-
стојат услови, да го поттикнува организирањето на основ-
на организација на кооперанти. 

Член 260 
Земјоделците, односно земјоделците и работниците 

од член 259 став 1 на овој закон можат во составот на 
сложената организација на здружен труд да основат и ра-
ботна организација на кооперанти. 

Кооперантите во работната организација на коопе-
ранти која во својот состав нема основни организации на 
кооперанти имаат положба, права, обврски и одговорнос-
ти на кооперантите во основната организација на коопе-
ранти. 

Кооперантите во работната организација на коопе-
ранти која во својот состав има две или повеќе основни 
организации на кооперанти имаат положба, права, обвр-
ски и одговорности на здружени земјоделци во задруга. 

Член 261 
Одлука за организирање на основна организација на 

кооперанти донесуваат земјоделците, сами или заедно со 
работниците во организацијата на здружен труд со која 
остваруваат потрајна соработка. 

Врз основа на одлуката за организирање на основна 
организација на кооперанти земјоделците, сами или заед-
но со работниците од став 1 на овој член, склучуваат само-
управна спогодба со која ги утврдуваат условите и начи-
нот здружувањето, како и меѓусебните права, обврски и 
одговорности. 

Со самоуправната спогодба од став 2 на овој член не 
може да се исклучи, ниту да се ограничи, правото на дру-
гите земјоделци да пристапат под еднакви услови кон ос-
новната организација на кооперанти. 

Ако не постојат услови да се организира основна ор-
ганизација на кооперанти, организациите на здружен труд 
моуат да склучуваат договори за потрајна соработка не-
по) редно со одделни земјоделци. 

Член 262 
Во основната организација на кооперанти што заед-

но ја организираат, здружените земјоделци и работниците 
рамноправно одлучуваат за работите од заеднички инте-
рес, а особено: 

1) за обемот и начинот на остварувањето на меѓусеб-
ната соработка; 

2) за резултатите од заедничкото работење; 
3) за распоредувањето «а доходот и на чистиот доход 

остварен со заедничкото работење. 
Начинот на рамноправно одлучување во основната 

организација на кооперанти од став 1 на овој член се уре-
дува со самоуправната спогодба за здружување на трудот 
во таа организација и со нејзиниот статут, во согласност 
со законот. 

Член 263 
Делот од чистиот доход на основната организација 

на кооперанти од член 262 на овој закон им припаѓа на 
здружените земјоделци по основ на правото на сопстве-
ност над земјиштето, средствата на трудот, односно дру-
гите средства што ги здружиле во согласност со самоуп-
равната спогодба, а сообразно со начелата што важат за 
учеството во заедничкиот доход по основ на здружување-
то на општествени средства. 

Член 264 
Чистиот доход на основната организација на коопе-

ранти, по издвојувањето на делот од тој доход што им 
припаѓа на здружените земјоделци во смисла на член 263 
од овој закон, се распоредува како и чистиот доход на дру-
гите основни организации. 

Член 265 
Основната организација на кооперанти што ја орга-

низирале само здружени земјоделци учествува во доходот 
што заеднички ќе го оствари со другите основни организа-
ции во состав на организацијата на здружен труд со која 
остваруваат потрајна соработка, сообразно со начелата 
што важат за учествувањето во заедничкиот доход по ос-
нов на здружувањето на општествени средства. 

Во основната организација на кооперанти од став 1 
на овој член односите во стекнувањето на доходот и во 
распоредувањето "на чистиот доход и другите меѓусебни 
односи на здружените земјоделци се уредуваат сообразно 
со начелата што важат за земјоделските задруги. 

3. Соработка на индивидуалните земјоделци со земјодел-
ските задруги и со организациите на здружен труд 

Член 266 
Индивидуалните земјоделци што, привремено и без 

заеднички ризик, соработуваат со земјоделска задруга од-
носно со основна или друга организација на здружен труд, 
ги остваруваат своите права во согласност со самоуправ-
ната спогодба за здружување на земјоделците во земјодел-
ска задруга и со нејзиниот статут, односно со самоуправ-
ната спогодба и статутот на таа основна или друга орга-
низација на здружен труд. 

Меѓусебните односи од став 1 на овој член се уреду-
ваат со договор што го склучува индивидуалниот земјоде-
лец со земјоделската задруга, односно со основната или 
друга организација на здружен труд, во согласност со на-
челата што важат за здружувањето на земјоделците во 
земјоделски задруги односно за остварувањето на потрај-
на соработка со организациите на здружен труд. 
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Оддел 3 
З д р у ж у в а њ е н а р а б о т н и т е л у ѓ е и г р а ѓ а -
н и т е в о з а н а е т ч и с к и , с т а н б е н и , ш т е д ц о -
- к р е д и т н и и д р у г и з а д р у г и и н и в н а с о р а -
б о т к а с о о р г а н и з а ц и и т е н а з д р у ж е н т р у д 

Член 267 
Работните луѓе и граѓаните кои ќе ги здружат својот 

труд и своите средства во задруга од производствена и ус-
лужна занаетчиска дејност, дејност на друмскиот, речни-
от, езерскиот и поморскиот сообраќај, угостителско-ту-
ристичка дејност, дејност на промет на стоки и услуги или 
друга задруга имаат во работата, стекнувањето на дохо-
дот и распоредувањето на доходот и на чистиот доход и 
во другите меѓусебни односи во задругата, како и во раз-
личните форми на кооперација и други видови на деловиќ 
соработка со организациите на здружен труд, во начела 
иста положба и во основа исти права, обврски и о д г о ^ Н 
ности како и здружените земјоделци во земјоделска заШу-
га, зависно од обемот и степенот на здружувањето на тру-
дот и средствата во таа задруга. 

Член 268 
Работните луѓе и граѓаните можат своите средства 

односно својот труд да ги здружат во станбена задруга, 
врз начелата на заемност и солидарност, заради задоволу-
вање на своите лични и семејни станбени потреби и за по-
требите за деловен простор, штедење за изградба на стан-
бен и деловен простор, изградба и одржување на станбени-
от и деловниот простор, како и заради остварување на 
други интереси и потреби во областа на домувањето. 

Работните луѓе и граѓаните можат своите средства 
односно својот труд да ги здружат: 

1) во штедно-кредитни задруги, врз начелата на заем-
ност и солидарност и на самопомош, заради задоволува-
ње на своите потреби и интереси со штедење и кредитира-
ње и со поврзување на овие задруги со оргнаизации од 
другите области на задружната дејност; 

2) во потрошувачки задруги, меѓусебно и со трудот 
на работниците и со општествените средства, врз начела-
та на заемност и солидарност, заради организирано снаб-
дување со определени стоки или со определени услуги на 
членовите на задругата или на другите граѓани и органи-
зирано влијание врз работењето на производствените и 
прометните организации на здружен труд што и продава-
ат стоки или и вршат услуги непосредно на потрошувач-
ката задруга; 

3) во младински и студенски задруги заради вршење 
на повремени или привремени работи за потребите на ор-
ганизациите на здружен труд, на работните луѓе и граѓа-
ните или за задоволување на нивните други лични и заед-
нички потреби врз начелата на заемност и солидарност; 

4) во други задруги заради задоволување на своите 
потреби и интереси врз начелата на заемност и солидар-
ност, во согласност со законот.". 

Член 269 
Одредбите на чл. 258 до 266 од овој закон сообразно 

се применуваат врз работните луѓе кои самостојно вршат 
дејност со личен труд со средства на трудот во сопстве-
ност на граѓаните односно на работните луѓе кои со личен 
труд самостојно во вид на занимање вршат професионал-
на дејност кога воспоставуваат односи на потрајна сора-
ботка со задругите и со организациите на здружен труд. 

Оддел 4 
Д о г о в о р н а о р г а н и з а ц и ј а н а з д р у ж е н 

т р у д 

Член 270 
Работниот човек што самостојно врши дејност со ли-

чен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, 
или кој има намера самостојно да врши таква дејност, 
може да ги здружи својот труд и своите средства, при заед-
нички ризик, со трудот на други работници и со општес-
твените средства во рамките на договорна организација 
на здружен труд, во согласност со законот (во натамошни-
от текст: договорна организација). 

Повеќе работни луѓе што самостојно вршат дејност 
со личен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓани можат да ги здружат својот труд и своите сред-
ства во договорна организација во случаите и под услови-
те определени со законот. 

Член 271 
Работниот човек од член 270 на овој закон може да ги 

здружи својот труд и своите средства само во една дого-
ворна организација. 

Член 272 
Работниот човек што ќе ги здружи својот труд и свои-

те средства во договорна организација има право да го во-
ди работењето во таа организација во согласност со дого-
ворот за основање на таа организација (во натамошниот 
текст: работоводител). 

Член 273 
Дел од средствата за основање и почеток на работата 

на договорната организација можат да обезбедат основни-
те и други организации на здружен труд. 

Во случај од став 1 на овој член, средствата за основа-
ње и почеток на работата на договорната организација се 
обезбедуваат врз начелата на здружување на трудот и 
средствата утврдени со овој закон. 

Дел од средствата за основање и почеток на работата 
на договорната организација можат да обезбедат, заради 
остварување на своите цели и задачи, и општествено-по-
литичките заедници, самоуправните интересни заедници, 
банките и други општествени правни лица, под условите 
утврдени со законот. 

Член 274 
Договорот за основање на договорната организација 

го склучуваат работоводителот на договорната организа-
ција и овластениот претставник на стопанската комора. 

Ако кај работоводителот се вработени работници, 
тие работници учествуваат во склучувањето на договорот 
за основање на договорна организација. 

Член 275 
Договорот за основање на договорна организација се 

склучува во писмена форма. 
Договорот за основање на договорна организација ги 

содржи особено: фирмата, седиштето и дејноста на дого-
ворната организација; износот односно вредноста на 
средствата што работоводитело* ги здружува во договор-
ната организација; правата и обврските на работоводите-
лот по основ на здружувањето на трудот и средствата; 
правата и обврските на здружените работници по основ на 
работата со општествени средства; основите и мерилата 
за утврдување и начинот на исплатување на делот од до-
ходот на договорната организација кој му припаѓа на ра-
ботоводителот по основ на правото на сопственост над 
средствата што ги здружил; начинот и роковите на испла-
тата на вредноста, односно на повратот на тие средства; и 
одговорноста на договорната организација за обврските 
спрема трети лица. 

Член 276 

Врз основа на договорот за основање на договорната 
организација, работниците, работоводителот и синдика-
тот склучуваат самоуправна спогодба за здружување со 
која поблиску ги уредуваат меѓусебните права, обврски и 
одговорности во договорната организација. 

Член 277 
Со остварениот доход и со општествените средства 

во договорната организација управуваат работниците и 
работоводителот врз основа на правото на работа со оп-
штествени средства. 

Во одлучувањето за општествените средства од став 
1 на овој член работоводителот има, по основ на правото 
на работа со општествени средства, еднакви права како и 
другите работници во договорната организација. 
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Член 278 
Од чистиот доход што ќе го оствари договорната ор-

ганизација се издвојуваат средства за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка на работниците и работоводите-
лот, според основите и мерилата што спогодбено ги ут-
врдуваат во согласност со основите и мерилата што важат 
во организациите на здружен труд. 

Член 279 
Чистиот доход на договорната организација, по из-

двојувањето на средствата од член 278 на овој закон, се 
распоредува на средства што му припаѓаат на работово-
дителот по основ на правото на сопственост и на средства 
што остануваат во општествена сопственост по основ на 
тековниот и минатиот труд на работниците и на општес-
твените средства во договорната организација. 

Правата на работоводителот по основ на правото на 
сопственост се утврдуваат со договорот за основање на 
договорната организација, сообразно со начелата што 
важат за здружување со општествени средства. 

Средствата што работоводителот ќе ги здружи во до-
говорната организација се ревалоризираат, а поврат на 
нивната вредност може да се изврши и од деловните сред-
ства на договорната организација, ако е тоа предвидено 
со договорот за нејзино основање. 

Член 280 
Работоводителот со работниците на договорната ор-

ганизација односно со органот на управување во таа орга- • 
низација спогодбено, во согласност со договорот за осно-
вање на договорна организација, самоуправната спогодба 
за здружување во договорна организација и со законот, 
донесуваат одлука за: 

1) распоредувањето на чистиот доход на дел што му 
припаѓа на работоводителот по основ на правото на соп-
ственост и на дел во општествена сопственост; 

2) амортизацијата на средствата на трудот во дого-
ворната организација; 

3) за обемот и намената на средствата за унапредува-
ње и проширување на материјалната основа на трудот, ка-
ко и за намената на средствата што работоводителот по-
вторно ги здружува во таа организација; 

4) работите предвидени со договорот кои непосредно 
влијаат врз остварувањето на правата, обврските и одго-. 
ворностите на рабртоводителот утврдени со законот; -

5) обезбедувањето услови за остварување на задачите 
и активностите во областа на општонародната одбрана и 
општествената самозаштита; и 

6) за другите меѓусебни односи утврдени врз основа 
на законот. 

Член 281 
Работоводителот слободно одлучува дали средствата 

што ги стекнал по основ на правото на сопственост во до-
говорната организација во целост или дел од тие средства 
повторно ќе ги здружи во таа организација. 

Работоводителот спогодбено со работниците ги ут-
врдува условите и начинот на повлекувањето на средства-
та над кои има право на сопственост, а што ги здружил во 

. договорната организација. 
Работоводителот може средствата од став 1 на овој 

член повторно да ги здружи заради продолжување на ра-
ботата на таа организација како договорна организација 
односно заради остварување на правата што ги имал по 
основа на работата како работоводител и правата што ги 
остварувал по основа на своите средства што ги здружил, 
под условите утврдени со договорот за основања на таа 
организација. 

По основа на средствата што повторно ги здружил 
во договорната организација, работоводителот ги има ис-
тите права што ги имал по основа на сопственоста над 
средствата што ги здружил при основањето на договорна-
та организација. 

Член 282 
Кога вредноста на средствата што работоводителот 

ги здружил во договорната организација ќе му биде надо-
местена на работоводителот, во рамките на учеството во 
дохдот на таа организација, или кога тие средства, под ус-
ловите и на начинот утврдени со договорот за основање 
на таа организција, работоводителот, ќе ги повлече од таа 

организација, на работоводителот му престанува правото 
на учество во нејзиниот доход по основ на правото на соп-
ственост и, во согласнот со законот, му престануваат дру-
гите права што како работоводигел ги има во таа органи-
зација. 

Во случајот од став 1 на овој член договорната орга-
низација продолжува да работи како организација на 
здружен труд, во согласност со законот. 

Ј Член 283 
Работоводителот одговара за законитоста на работа-

та на договорната организација. 
Во остварувањето на правата и должностите од став 

1 на овој член, работоводителот ги има правата, обврски-
те и одговорностите што ги има индивидуалниот работо-
воден орган на организацијата на здружен труд. 

Член 284 „ 
Договорната организација одговара за обврските со 

(Ди-ествените средства со кои располага и со здружените 
с р Д тва над кои постои право на сопственост на работо-
водителот. 

Член 285 1' ' — ' 
, Договорната организација се запишува во судскиот 
регистар според прописите што важат за организациите 
на здружен труд. 

Член 286 
Договорната организација се основа, конституира, 

здружува и престанува под условите и на начинот утврде-
ни со законот. 

ДЕЛ ТРЕТИ 

САМОУПРАВНО ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИ-
ОТ ТРУД 

Г л а в а I 
ФОРМИ НА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ И СРЕД-

СТВАТА 

Оддел 1 ( 

О с н о в н а о р г а н и з а ц и ј а н а з д р у ж е н т р у д 

1. Права и должности на работниците во организирањето 
на основната организација 

Член 287 
Работниците имаат право и должност дел од работна 

организација да организираат како основна организација 
под следните услови: 

1) таквиот дел да претставува работна целина; 
2) да може резултатот од заедничкиот труд на работ-

ниците во работната целина, која се организира како ос-
новна организација, самостојно да се изрази како вред-
ност во работната организација или на пазарот; 

3) да можат работниците како основна самоуправна 
заедница на работниците во таа работна целина, да ги ос-
тваруваат своите општествено-економски и други самоуп-
равни права. 

Член 288 
Се смета дека работната целина, во смисла на член 

287 точка 1 од овој закон, ја сочинува делот од производ-
ството односно од друг општествен труд во работната ор-
ганизација во кој работниците се непосредно поврзани со 
единствениот процес на трудот и со тоа во трудот меѓу-
себно зависници во кој, работејќи со средствата на заед-
ничкиот труд, остваруваат заеднички резултат од трудот. 

Член 289 
Се смета дека резултатот од трудот на работниците 

може самостојно да се изрази како вредност, во смисла на 
член 287 точка 2 од овој закон, ако делот од работната ор-
ганизација кој се организира како основна организација е 
способен да остварува вкупен приход и да стекнува доход 
на начинот и под условите утврдени со овој закон. 
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Способноста на делот од работната организира да 
го изрази заедничкиот резултат од трудот на работниците 
во него како вредност не може да се условува со височина 
та на вкупниот приход односно на доходот. 

Член 290 
Се смета дека работниците можат да ги остваруваат 

своите општествено-економски и други самоуправни пра-
ва, во смисла на член 287 точка 3 од овој закон, ако непос-
редно можат да ги остваруваат тие права и ако во основ-
ната организација можат заедно и рамноправно да упра-
вуваат со трудот и работењето на основната организација 
и на рботната организација во чиј состав е, да ги 
здружуваат трудот и средствата со другите работници и 
да управуваат со доходот што ќе го остварат во различни-
те форми на здружување на трудот и средствата, како и со 
работите и средствата во целокупноста на односите на оп-
штествената репродукција, да го уредуваат работниот од-
нос и да учествуваат во остварувањето на функциите на 
самоуправните интересни заедници, на месните заедници 
и на општествено-политичките заедници. 

Член 291 
Ако за дејностите односно за работите од посебен оп-

штествен интерес, во согласност со нивната природа и со 
остварувањето на општествениот интерес, со закон се по-
блиску утврдени условите од член 287 на овој закон, орга-
низирањето на основни организации во тие дејности од-
носно работи се врши и во согласност со тој закон. 

Член 292 
Работниците не можат делот од работната организа-

ција кој не исполнува кој и да било од условите од член 
28 / на овој закон да го организираат како основна органи-
зација. 

Работниците не можат да организираат основна орга-
низација од повеќе делови на процесот на трудот, ако се-
кој дел за себе може, според одредбите од член 287 на овој 
закон, да биде организиран како основна организација. 

Во работната организација не може да се организира 
основна организација ако не постојат услови од деловите 
на работната организација да се организираат најмалку 
две основни организации. 

Член 293 
Работниците имаат право и должност да извршат со-

одветни промени во организираните основни организации 
односно во работната организација, ако поради промена 
во материјалната основа на трудот, на техничко-техно-
лошките и природните услови на трудот на производстве-
ната ориентација и местото на вршење на дејноста се из-
менат условите што постоеле во времето на организира-
њето на основните организации или ако престанат да по-
стојат условите од член 287 на овој закон. 

Член 294 
Со општествен договор можат поблиску да се разра-

ботат мерилата за применување на условите утврдени со 
овој закон за организирање на основни организации во од-
делни дејности. 

Во склучувањето на општествениот договор од став 1 
на овој член учествуваат организациите на здружен труд, 
органот на општествено-политичката заедница, синдика-
тот, стопанската комора, односно соодветното здружение 
на организациите на здружен труд и други заинтересира-
ни самоуправни организации и заедници. 

2. Организирање на основна организација 

Член 295 
Ако работниците односно синдикатот или органот на 

управување во работната организација смета дека во кој и 
да е дел од работната организација или од основната ор-
ганизација се исполнети условите пропишани со закон тој 
дел да се организира како основна организација, должни 
се да дадат иницијатива за нејзино организирање и да за-
кажат собир н^ работниците од тој дел на кој работниците 
врз основа на стручната подлога за општествено-економ-
ската оправданост (во натамошниот текст: стручната под-

лога) оценуваат дали постојат услови за организирање на 
основна организација. 

Стручната подлога од став 1 на овој член се подгот-
вува на начинот утврден со одлука на работничкиот совет 
на работната организација во која се организира основна-
та организација. 

Ако работниците на собирот оценат дека постојат ус-
лови за организирање на основна организација, со рефе-
рендум донесуваат одлука да се организира основна орга-
низација. 

Одлуката за организирање на основната организаци-
ја содржи особено: ознака на делот на работната органи-
зација односно на основната организација кој се организи-
ра како основна организација; дејноста што ја врши тој 
дел на работната организација односно на основната ор-
ганизација, и името на лицето овластено за поднесување 
на пријава за упис на пренотацијата на таа одлука. 

Одредбата на став 2 од овој член сообразно се приме-
нува и врз промените од чл. 293, 306 и 347 и врз здружува-
њето од член 354 на овој закон. 

Член 296 
Работниците на секоја основна организација односно 

на дел од работната организација, синдикатот и органот 
овластен со законот можат да дадат иницијатива да се ор-
ганизира основна организација ако сметаат дека за тоа по-
стојат условите утврдени со законот. 

Работничкиот совет на основната организација од-
носно на работната организација е должен да ја разгледа 
иницијативата од став 1 на ОВОЈ член и во рок од 30 дена 
од денот на доставувањето на таа иницијатива да свика 
собир на работниците на делот од основната организација 
односно од работната организација што се организира ка-
ко основна организација заради оценување дали постојат 
условите предвидени со овој закон за организирање на ос-
новна организација. 

Член 297 
Одлуката за организирање на основна организација 

се доставува до сите основни организации во иста работна 
организација, а ако во работната организација не се орга-
низирани основни организации - таа одлука се доставува 
во другите работници, во рок од осум дена од денот на не-
јзиното донесување. 

Работниците на основните организации односно на 
работната организација до кои е доставена одлуката, 
можат во рок од 30 дена од денот кога им е врачена одлу-
ката за организирање на основна организација, да поведат 
спор пред судот на здружениот труд во поглед на постое-
њето на условите предвидени за организирање на основна 
организација. 

Ако по повод организирањето на основна организа-
ција е поведен спор, до окончувањето на спорот не можат, 
спротивно на волјата на работниците што донеле одлука 
за организирање на основна организација, да се преземат 
мерки или да се донесуваат одлуки со кои се менуваат пра-
вата, обврските и одговорностите ца тие работници. 

Член 298 
Одлуката за организирање на основна организација е 

полноважна со истекот на рокот од 30 дена од денот кога 
на работниците на основната организација односно на ра-
ботната организација им е врачена одлуката, а ако е пове-
ден спор во поглед на постоењето на условите за нејзино 
организирање - со донесувањето на правосилна одлука на 
судот на здружениот труд дека постојат тие услови, а за 
тоа време работниците се должни совесно да ги вршат 
своите работни обврски и самоуправни должности. 

Со денот кога одлуката за организирање станала по-
лноважна, работниците стекнуваат способност да склучат 
самоуправна спогодба за здружување на трудот на работ-
ниците во основна организација. 

По склучувањето на самоуправната спогодба за 
здружување на трудот на работниците во основната орга-
низација, работниците во основната организација избира-
ат работнички совет, освен во случај кога според законот 
не се врши избор на работнички совет, донесуваат статут 
и пристапуваат кон склучување на самоуправна спогодба 
за здружување во работна организација. 
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Член 299 
По донесувањето на одлуката за организирање на ос-

новна организација, работниците на делот од работната 
организација што се организира како основна организаци-
ја со работниците на другите основни организации фор-
мираат комисија врз делегатска основа која изработува 
предлог за распоредување на средствата, правата и об-
врските врз новоорганизираната основна организација. 

Ако во рок од осум дена од денот на донесувањето на 
одлуката за организирање на основна организација не се 
формира комисија од став 1 на овој член или ако во коми-
сијата не се постигне согласност за предлогот за распоре-
дување на средствата, правата и обврските, работниците 
во делот што се организира како основна организација из-
работуваат предлог и го доставуваат до основните орга-
низации. 

Член 300 
Распоредот на средствата, правата и обврските поме-

ѓу основните организации се врши врз следните основи: 
1) основните средства и се распоредуваат на основна-

та организација во која работниците работат со тие сред-
ства, а ако со истите основни средства работат работници 
на две или повеќе основни организации (деловна зграда и 
ел.), тогаш се утврдува реалниот дел односно идеалниот 
дел од тоа средство кое и се распоредува на одделна ос-
новна организација; 

2) обртните средства во стоки и други предмети, што 
служат како суровина, се распоредуваат помеѓу основните 
организации сразмерно на користењето на тие средства во 
изминатата година, односно сразмерно на планот на ко-
ристењето на тие средства во тековната година; 

обртните средства во недовршено производство и 
во ^продадени стоки и се распоредуваат на основната ор-
ганизација во чија производствена дејност влегуваат гото-
вите 'производи - основната организација чиј производ се, 
а средствата за продадени стоки односно за извршени ус-
луги и се распоредуваат на основна организација чии се 
стоките односно која ги извршила услугите, а ако стоките 
се производ од повеќе основни организации или услугите 
ги извршиле повеќе од нив, средствата им се распоредува-
ат на тие основни организации според основите и мерила-
та утврдени во согласност со одредбите на овој закон со 
кои се уредува распоредувањето на заеднички остварени-
от приход; 

4) обртните средства во пари и други парични сред-
ства здружени во банка односно во разни форми на 
здружување на трудот и средствата и во други самоуправ-
ни организции и заедници, се распоредуваат сразмерно на 
придонесот во остварувањето на доходот што и претхо-
дел на распределбата на овие средства, водејќи сметка за 
користењето на амортизацијата и за другите основи ут-
врдени со самоуправната спогодба; 

5) правата и обврските спрема трети лица што се од-
несуваат на патенти, лиценци и други права и обврски во 
поглед на основните и обртните средства ги презема ос-
новната организација во која се распоредени тие средства; 

6) обврските што произлегуваат од прометот на сто-
ки и услуги (должници и доверители од прометот на стоки 
и услуги) ги презема основната организација за која е из-
вршен овој промет; 

7) средствата за заедничка потрошувачка се распоре-
дуваат на основните организации според основите утврде-
ни со самоуправната спогодба за здружување, а ако тие ос-
нови не се утврдени во самоуправната спогодба - пропор-
ционално на бројот на работниците во одделна основна 
организација. 

Предлогот на распоредот на средствата го опфаќа и 
распоредот на правата и обврските помеѓу основните ор-
ганизации по основ на минатиот труд вложен во средства-
та што според распоредот на средствата и се распоредени 
на основната организација. 

Работниците можат спогодбено да утврдат и други 
основи за распоредување на средствата, правата и об-
врските. 

Ако со закон се предвидени други основи за распоре-
дување на средствата, правата и обврските помеѓу основ-
ните организации што се занимаваат со дејности или ра-
боти од посебен општествен интерес и други основни ор-
ганизации, распоредот на средствата, правата и обврските 
се врши според основите утврдени со тој закон. 

Член 301 
Основните организации, врз основа на извршениот 

распоред на средствата според одредбите од член 300 на 
овој закон, ги утврдуваат меѓусебните права и обврски по 
основ на минатиот труд согласно со одредбите на овој за-
кон. 

Член 302 
Ако во рокот од 60 дена од денот на полноважноста 

на одлуката за организирање на основни организации не 
се склучи самоуправна спогодба за распоредот на сред-
ствата, правата и обврските, секоја основна организација 
може во рок од 60 дена да поведе спор пред судот на 
здружениот труд. 

Ако основните организции не склучат самоуправна 
спогодба за распоредот на средствата, правата и обврски-
те, а ни која и да било основна организација не поведе 
спор пред судот на здружениот труд, општествениот пра-
вобранител на самоуправувањето е должен во рок од 30 
дена од денот на истекот на роковите од став 1 на овој 
член да даде иницијатива да се склучи самоуправна спо-
годба. 

Ако по иницијативата од став 2 на овој член во рок 
од 60 дена од денот на дадената иницијатива не се склучи 
самоуправна спогодба за распоредот на средствата, права-
та и обврските, општествениот правобранител на самоуп-
равувањето е должен во натамошниот рок од 15 дена да 
поведе постапка пред судот на здружениот труд заради 
донесување на одлука за распоредот на средствата, права-
та и обврските. 

Самоуправната спогодба за распоредот на средства-
та, правата и обврските односно одлуката на судот на 
здружениот труд со која се заменува оваа спогодба ја 
спроведува работоводниот орган на работната организа-
ција со издавање налог на книговодството за прокнижува-
ње на средствата, правата и обврските врз одделни основ-
ни организации, со поднесување на предлог до органот 
што Ја води јавната книга во која се запишани определени 
општествени средства заради соодветен упис, односно со 
поднесување барање до Службата на општественото кни-
говодство да изврши пренесување на средствата врз од-
делни основни организации. 

Член 303 
Самоуправната спогодба за здружување на трудот на 

работниците во основната организација ги содржи дејнос-
тите на основната организација и основите за уредување 
на општествено-економските односи на работниците во 
основната организација, а особено: во управувањето со 
средствата, распоредувањето на доходот и на чистиот до-
ход, во распределбата на средствата за лични доходи и во 
работниот однос, како и основите на здружувањето на 
трудот и средствата во работната организација и известу-
вањето на работниците. 

Член 304 

Статутот на основната организација содржи особено 
одредби: за називот, седиштето и дејноста на основната 
организација; за составот, изборот, односно именувањето, 
отповикот односно разрешувањето и делокругот на ра-
ботничкиот совет, на неговиот извршен орган и на работо-
водниот оргна, како и за нивната одговорност; за праша-
њата за кои работниците лично се изјаснуваат и за начи-
нот на личното изјаснување и одлучување; за обврските 
на самоуправните и на другите органи спрема синдика-
тот; за начинот на изборот и отповикот на делегациите и 
делегатите во основната организација и за нивните права, 
должности и одговорности; за застапувањето и претставу-
вањето на основната организација; за користењето и рас-

, полагањето со средствата за производство ќ со другите 
средства; за изработката и донесувањето на планови; за 
остварувањето на самоуправната работничка контрола и 
за органот на самоуправната работничка контрола; за 
содржината, начинот и роковите за известување на работ-
ниците; за општонародната одбрана и општествената са-
мозаштита; за деловната тајна; за содржината и чувањето 
на записниците за одлуките на работниците и на колеги-
јалните органи; за начинот на донесување на измени и до-
полненија на статутот и за донесувањето на другите само-
управни општи акти на основната организација. 
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Член 305 
Во основната организација може, во согласност со 

статутот на основната организација и со законот, со одлу-
ка да се формира привремена работна единица што ја со-
чинуваат работните луѓе на кои општествените средства, 
врз кои право на располагање има основната организција, 
им се дадени на привремено користење (привремена дого-
ворна работна единица). 

Меѓусебните односи на работниците во основната ор-
ганизација и на работните луѓе во привремената договор-
на работна единица се уредуваат со договор склучен поме-
ѓу основната организација и работните луѓе на кои оп-
штествените средства, врз кои право на располагање има 
основната организација, им се дадени на привремено ко-
ристење. 

Работните луѓе засноваат работен однос на определе-
но време во согласност со договорот од став 2 на овој 
член. 

Со договорот од став 2 на овој член се уредуваат осо-
бено: условите за засновање работен однос на определено 
време; општествените средства што се даваат на привре-
мено користење; времето и условите под кои општестве-
ните средства се даваат на привремено користење; об-
врската за плаќање амортизација, надомест за стопанису-
вањето со отстапените средства, како и други меѓусебни 
права, обврски и одговорности во работата и работењето 
со општествените средства што се даваат на привремено 
користење. 

Договорот од став 2 на овој член мора да биде склу-
чен во писмена форма. 

Средствата што ќе ги оствари основната организаци-
ја преку надомест за стопанисувањето со отстапените оп-
штествени средства на работните луѓе во привремената 
договорна работна единица се користат за проширување 
на материјалната основа на трудот на основната органи-
зација. 

3. Издвојување на основна организација од состав на ра-
ботна организација 

Член 306 
Работниците имаат право да ја издвојат, согласно со 

законот, основната организација во која работат од соста-
вот на работната организација. 

Работниците не можат да ја издвојат основната орга-
низација од составот на работната организација ако тоа, 
спротивно на општиот интерес би довело до суштествено 
отежување или оневозможување на работата во другите 
основни организации во составот на истата работна орга-
низација, односно во работната организација како целина. 

Се смета дека издвојувањето на основната организа-
ција од составот на работната организација би довело до 
суштествено отежување или оневозможување на работата 
во другите основни организации односно во работната ор-
ганизација како целина, во смисла на став 2 од овој член, 
ако со тоа се прекинува или нарушува меѓусебно поврза-
ниот процес на трудот, односно на производството и ра-
ботењето и ако со тоа е суштествено намалена ефикаснос-
та на користењето на општествените средства и суштес-
твено намалена можноста за стекнување доход во другите 
основни организации, а основната организација што се из-
двојува не би можела да постигне зголемување на произ-
водноста на трудот со кое се надоместува тоа намалува-
ње. 

Член 307 
Одлуката за издвојување на основна организација од 

составот на работна организација се донесува со референ-
дум, и содржи: 

1) означување на основната организација што се из-
двојува и на работната организација од чиј состав се из-
двојува; 

2) означување дали основната организација што се 
издвојува станува работна организација или се здружува 
во друга работна организација; 

Ако основната организација што се издвојува стану-
ва работна организација, одлуката за издвојување ги 
содржи и податоците што ги содржи актот за основање на 
работна организација, освен податоците од член 326 став 
2 точ. 1), 5) и 6) на овој закон. 

Член 308 
Основната организација што се издвојува од соста-

вот на работната организација е должна одлуката за из-
двојување да је достави до сите основни организации во 
составот на работната организација и до органот на упра-
вувањето на работната организација во рок од осум дена 
од денот на донесувањето на таа одлука. 

Основните организации и други со законот овластени 
органи и организации, што сметаат дека за издвојување на 
основната организација од составот на работната органи-
зација не постојат условите утврдени во член 306 став 2 од 
овој закон, можат да поведат спор пред судот на 
здружениот труд во рок од 30 дена од денот на врачување-
то на одлуката за издвојување. 

Ако судот на здружениот труд најде дека не постојат 
условите за издвојување на основната организација, ќе ја 
поништи одлуката за издвојување. 

Одлуката за издвојување на основната организација 
станува полноважна со истекот на рокот од 30 дена од де-
нот на врачувањето на одлуката за издвојување на други-
те основни организации, а ако е поведен спор во поглед на 
постоењето на условите за издвојување - со денот на доне-
сувањето на правосилна одлука на судот на здружениот 
труд дека постојат тие услови. 

Член 309 
Основната оргнаизација што се издвојува е должна 

до полноважноста на одлуката за своето издвојување, спо-
годбено со другите основни организации и со работната 
организација како целина, да ги уреди начинот и условите 
за извршување на меѓусебните права и обврски што наста-
нале до денот на издвојувањето, како и прашањата за над-
омест на штетата што настанува со издвојувањето. 

Работниците на основната организација што се из-
двојува формираат со работниците на другите основни ор-
ганизации комисија која изработува предлог за уредување 
на правата и обврските со другите основни организации, а 
кој служи како основ за конечно уредување на нивните ме-
ѓусебни односи. 

Ако спогодбено не се уредат односите во смисла на 
став 1 од овој член, работниците на основната организаци-
ја што се издвојува можат да поведат спор пред арбит-
ражата. Ако одлуката на арбитражата, согласно со спогод-
бата за нејзино формирање, не претставува извршен на-
слов, а работниците не се задоволни со таа одлука, можат 
во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката 
да поведат спор пред судот на здружениот труд. 

Ако спогодбено не се уредат односите од став 1 на 
овој член или ако не се формира арбитража односно не се 
донесе одлука на арбитражата од став 3 на овој член, ра-
ботниците можат да поведат според пред судот на 
здружениот труд во рок од 30 дена од денот на правосил-
носта на одлуката за издвојување од член 308 став 4 на 
овој закон, а најдолго во рок од три месеци од денот на 
правосилноста на одлуката за издвојување. 

4. Престанување на основна организација 

Член 310 
Основната организација престанува: 
1) ако со организирањето на основни организации во 

смисла на чл. 293 и 295 од овој закон престанала да по-
стои; 

2) ако спрема неа е изречена мерката забрана на 
вршењето на дејноста поради тоа што не ги исполнува ус-
ловите за вршење на својата дејност пропишани со закон, 
а во рокот определен во актот за изрекување на мерката 
не ги исполни условите за вршењето на таа дејност, однос-
но ако не ја промени дејноста; 

3) ако потрајно не е во можност да ги обновува оп-
штествените средства со кои работи и да го обезбедува ос-
тварувањето на правата на работниците загарантирани со 
уставот; 

4) ако не е во можност потрајно да ги исполнува об-
врските што се намируваат од нејзиниот доход; 

5) ако со правосилна судска пресуда се утврди ниш-
товност на уписот на организирањето на основната орга-
низација. 

Ако основната организација на здружен труд која 
врши општествена дејност не ги исполнува условите про-
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пишани со закон, или ако не постојат услови за вршење на 
нејзината дејност, може да биде укината под условите и 
според постапката пропишана со законот. 

Член 311 
Во случаите од член 310 став 1 точка 1 на овој закон, 

работниците на основната организација која престанува 
да постои, заедно со работниците во другите основни ор-
ганизации во составот на работната организација ќе из-
вршат, согласно со член 293 од овој закон, соодветни про-
мени во организирањето на основните организации. 

Ако околностите од член 310 став 1 точ. 2 и 3 од овој 
закон настанале поради лошото работење на основната 
организација или управување со општествените средства, 
односно со преземените обврски спрема трети лица, а спо-
ред самоуправната спогодба за обврските на основната 
организација не постои супсидијарна или солидарна одго-
ворност на другите основни организации, ниту таа одго-
ворност тие дополнително ќе ја преземат се спроведува 
постапка за редовна ликвидација. 

Член 312 
Основната организација која, во смисла на член 310 

став 1 точка 4 од овој закон, не е во можност да ги испол-
нува обврските што се намируваат од нејзиниот доход, 
престанува под условите и на начинот утврден со сојузен 
закон. 

Член 313 
Ако настанат промени во организирањето на основ-

ните организации во смисла на член 310 став 1 точка 1 од 
овој закон, во судскиот регистар мора да се запише орга-^ 
низирањето на основните организации, а со тој ден се бриЈ 
ше од судскиот регистар основната организација која пре-
станала да постои. 

Оддел 2 
Р а б о т н а о р г а н и з а ц и ј а 

1. Услови и начин на основање на работната организација 

Член 314 
Работната организација е самостојна самоуправна 

организација на работниците поврзани со заеднички инте-
реси во трудот и организирани во основни органиазции во 
нејзиниот состав или непосредно поврзани со единствени-
от процес на трудот. 

Се смета дека работниците се поврзани со заеднички 
интереси во трудот во работната организација во која ос-
новните организации се меѓусебно поврзани со процесот 
на трудот односно на производството и работењето или 
со други заеднички интереси во остварувањето на заед-
нички резултати од трудот кога нивниот удел во работата 
на работната организација е услов за да може работната 
организација успешно да ја остварува со трудот на работ-
ниците во неа производствената односно општствената 
дејност за чие вршење е основана. 

Се смета дека работниците се поврзани со заеднички 
интереси во трудот во работната организација и кога ја 
остваруваат производствената односно општествената 
дејност за чие вршење е основана работната организција 
во единствениот процес на трудот. 

Член 315 
Работната организација се основа во согласност со 

одредбите од член 314 на овој закон, за вршење на стопан-
ски односно други општествени дејности. 

Работната организација може да се основе и за из-
вршување на определена производствена или друга про-
грама (работна организација со определено време на трае-
ње). 

Работната организација која во својот состав нема 
основни организации ги има положбата, правата, обврски-
те и одговорностите определени со овој закон за основна-
та организација, а работниците во таа работна организа-
ција ги остваруваат сите права, обврски и одговорности 
што ги имаат работниците во основната организација. 

Член 316 
Со општествен договор можат поблиску да се разра-

ботат мерилата за применување на условите утврдени со 
овој закон за основање на работна организација во оддел-
ни дејности. 

Во склучувањето на општествениот договор од став 1 
на овој член учествуваат организациите на здружен труд, 
органот на општествено-политичката заедница, синдика-
тот, стопанската комора, односно соодветното здружение 
на организациите на здружен труд и други заинтересира-
ни самоуправни организации, и заедници. 

Член 317 
Работната организација може да ја основа организа-

цијата на здружен труд, самоуправната интересна заедни-
ца, месна заедница, општствено-политичка заедница и 
друго општествено правно лице. 

Работната организација која во својот состав има ос-
новни организации, како и сложената организација на 
здружен труд, може да основе работна организација во 
согласност со самоуправната спогодба за здружување во 
работна организација, односно сложена организација на 
здружен труд. 

Член 318 
Работна организација можат да основаат работните 

луѓе заради остварување на првото на работа или заради 
задоволување на определени потреби за производи или ус-
луги на работната организација што ја основаат, како и 
граѓанските правни лица, под условите и на начинот ут-
врден со законот. 

Работните луѓе и граѓанските правни лица не можат 
да основаат работни организации за вршење работи на 
прометот на стоки и услуги со странство, за промет на 
стоки на големо, за вршење работи на посредување во 
прометот на стоки и услуги, за вршење работи на контро-
лата на стоки, складирањето на стоки, шпедицијата, за 
производството и промет на предмети на вооружување и 
воена опрема, графичка дејност и други, дејности опреде-
лени со закон. 

Кога работна организација основаат работните луѓе, 
средствата за нејзино основање и почетокот на нејзината 
работа ги обезбедуваат работните луѓе. кои ја основаат ра-
ботната организација од свои средства, од средства на 
кредити од банка или од друга финансиска организација, 
од средства на други самоуправни организации и заедни-
ци или тие средства ги обезбедуваат, во целост или делум-
но, преку самоуправната интересна заедница за вработу-
вање или друго општествено правно лице. 

Работните луѓе кои средствата за основање и почеток 
на работата на работната организација ги обезбедуваат од 
свои средства ги имаат, по основа на вложувањето на тие 
средства, истите права што ги имаат граѓаните од кои ор-
ганизацијата на здружен труд собира средства заради про-
ширување на материјалната основа на трудот (право на 
поврат, ревалоризација на средствата и др.). 

Кога работната организација ја основаат работните 
луѓе заради остварување на правото на работа, мислење 
за општествената и економската оправданост на нејзино-
то основање даваат самоуправната интересна заедница за 
вработување и надлежната стопанска комора. 

Член 319 
Работна организација може да се основе ако се обез-

бедени потребните средства за нејзино основање и почеток 
на работата и ако се исполнети и другите пропишани ус-
лови за вршењето на нејзината дејност. 

Ако работната организација ја основаат организации 
на здружен труд, средствата за нејзино основање и поче-
ток на работата се обезбедуваат врз начелата на здружува-
ње на трудот и средствата утврдени со овој закон. 

Средствата за основање и почеток на работата на ра-
ботната организација мораат да бидат обезбедени така 
што работната организација што се основа да може да 
располага со тие средства. 

Член 320 
Основањето на работната организација започнува со 

донесувањето на актот за основање на работната органи-
зација (во натамошниот текст: работна организација во 
основање), а се завршува со нејзиното конституирање. 
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Член 321 
Основачот е должен пред донесувањето на актот за 

основање на работната организација да го разгледа и ус-
вои елаборатот за општествената и економската оправда-
ност на основањето на работната организација. 

Елаборатот за општествената и економската оправ-
даност на основањето на работната организација ги 
содржи фактите и податоците врз основа на кои сигурно 
може да се одлучи за општествената и економската оправ-
даност на основањето на работната организација. 

Ако работната организација ја основа општествено-
-политичка заедница, елаборатот за општествената и еко-
номската оправданост на основањето на работната орга-
низација мора да содржи и констатација дека организаци-
ите на здружен труд не повеле иницијатива за основање на 
таква работна организација. 

Член 322 
Пред усвојувањето на елаборатот, основачот е 

должен да прибави мислење од органите и организациите 
определени со закон за општествената и економската оп-
равданост на основањето на работната организација и до-
кази за обезбедувањето на основните услови за производ-
ство и вршење на услуги, како што се енергијата, основни-
те суровини, полупроизводите и др. 

За работните организации што вршат општствена 
дејност утврдена со законот, пред усвојувањето на елабо-
ратот, основачот е должен да прибави мислење, а ако е 
тоа предвидено со закон - и согласност за оправданоста 
на основањето на работна организација од самоуправните 
интересни заедници во чија област спаѓа дејноста на ра-
ботната организација што се основа. 

За добиените мислења од ст. 1 и 2 на овој член, осно-
вачот е должен да заземе став и за својот став да ги извес-
ти органите односно организациите што му доставиле 
мислење. 

Кога работната организација ја основаат основни ор-
ганизации, со мислењето на тие организации работнички-
от совет на основната организација е должен да ги запоз-
нае работниците на својата основна организација. 

Основачот е должен да прибави мислење односно 
согласност во смисла на ст. 1 и 2 од овој член и во случај 
на изградба на нов дел на работната организација или 
проширување на нејзината дејност, ако е тоа определено 
со закон. 

Член 323 
Ако основачот не го прифати мислењето на органите 

и организациите што му доставиле мислење за општестве-
ната и економската оправданост на основањето на работ-
ната органиазција, овие органи и организации имаат пра-
во, на начинот и под условите определени со закон, да 
дадат иницијатива за разгледување на нивното мислење 
пред собранието на општествено-политичката заедница за 
прашања од неговата надлежност. 

Член 324 
Ако работната организација ја основа основна орга-

низација елаборатот за општествената и економската оп-
равданост на основањето на работната организација го 
разгледуваат и усвојуваат работниците во таа основна ор-
ганизација по претходно прибавено мислење од другите 
основни организации, а ако основач е работна организаци-
ја односно сложена организација на здружен труд - елабо-
ратот се разгледува и усвојува на начинот утврден со са-
моуправната спогодба за здружување. 

Член 325 
Ако работната организација ја основа општествено-

-политичка заедница, надлежниот собор на собранието на 
општествено-политичката заедница го разгледува предло-
гот за основање на работната организација и дава мисле-
ње за општествената и економската оправданост на тој 
предлог, самостојно или заедно со собранието на нади 
лежната самоуправна интересна заедница, кога предлогот 
се однесува на основањето работна организација во оп-
штествената дејност. 

Надлежниот орган на општествено-политичката за-
едница прибавува од стопанската комора и од соодветни-
те научни односно стручни организации мислење за оп-

штествената и економската оправданост на основањето 
на работната организација од став 1 на овој член и за 
предлогот за нејзино основање, и тоа мислење, заедно со 
своето мислење, му го доставува на надлежниот собор на 
собранието на општествено-политичката заедница. 

Член 326 
Основачот, по разгледувањето и усвојувањето на ела-

боратот, односно по окончувањето на постапката поведе-
на во смисла на член 323 од овој закон, донесува акт за ос-
новање на работна организација. 

Во актот за основање на работна организација мора-
ат да се наведат: 

1) називот на основачот; 
2) фирмата под која ќе работи работната организаци-

ја; 
3) седиштето на работната организација; 
4) дејностите со кои ќе се занимава работната органи-

зација ; 
5) износот на средствата за основање и почеток на ра-

ботата на работната организација, начинот на нивното 
обезбедување, како и дали се обезбедуваат тие со обврска 
за враќање или без таа обврска; 

6) одговорноста и условите на одговорноста на осно-
вачот за обврските на работната организација во основа-
ње. 

7) името на лицето односно имињата на лицата што 
ќе ги вршат подготвителните дејствија до уписот на кон-
ституирањето на работната организација во судскиот ре-
гистар (привремен работоводен орган на работната орга-
низација) и неговите односно нивните други овластувања; 

8) други податоци определени со законот. 

Член 327 
Ако работната организација ја основаат^ два или по-

веќе основачи, нивните меѓусебни права и обврски се уре-
дуваат со самоуправна спогодба, а нивните права и обвр-
ски спрема работната организација во основање - со ак-
тот за основање. 

Член 328 
Во случај на основање на работна организација со оп-

ределено време на траење, со актот за основањето однос-
но со самоуправната спогодба за уредување на меѓусебни-
те права и обврски на основачите поблиску се уредуваат 
целите на основањето на работната организација, нејзини-
те права и обврски, одговорноста на работната организа-
ција за обврските преземени во правниот промет, услови-
те и начинот на престанувањето на работната организаци-
ја, како и други прашања значајни за основањето, работе-
њето и престанувањето на работната организација. 

Член 329 
Работната организација во основање може, во врска 

со нејзиното основање, да склучува договори и да презема 
други правнк дејствија според условите утврдени со актот 
за основање. 

Со актот за основање на работна организација, во 
согласност со законот, можат да се предвидат условите 
под кои работната организација може да врши пробно 
производство односно друга дејност и да истапува на па-
зарот. 

Работната организација во основање може да се 
здружува во самоуправни интересни заедници. 

За време на пробното производство можат на работ-
ната организација во основање да и се дадат олесненијата 
предвидени со закон. Времето на траењето на олесненија-
та може да биде најдолго една година, ако со законот не е 
определено поинаку. 

Член 330 
Во работната организација во основање, до конститу-

ирањето на работната организација, се формира совет ка-
ко орган на управување на основачот. Основачот го опре-
делува вкупниот број на членовите на советот и именува 
определен број негови членови, кој не може да биде пого-
лем од бројот на членовите на советот што ги избираат 
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работниците кои се во работен однос во работната орга-
низација во основање. 

Советот на работната организација во основање од-
лучува за користењето и располагањето со средствата на-
менети за основање и почеток на работата на работната 
организација и за средствата за лични доходи на работни-
ците во работната организација во основање и врши дру-
ги права и должности определени со посебен акт на осно-
вачот. 

Во работните организации што се основаат за врше-
ње на општествени дејности, правата и должностите од ст. 
1 и 2 на овој член ги има органот определен со законот. 

Член 331 
Привремениот работоводен орган на работната орга-

низација во основање ги води работите и склучува догово-
ри, презема други правни дејствија во врска со нејзиното 
основање, одговара за законитоста на работата во работ 
ната организација во основање и врши други права и 
должности определени со актот на основачот. 

Привремениот работоводен орган е должен да го за-
пре од извршување секој акт на советот на работната ор-
ганизација во основање за кој смета дека не е во соглас-
ност со одлуката на основачот или дека е штетен за работ-
ната организација во основање, и за тоа веднаш да го из-
вести основачот кој донесува конечна одлука. 

Привремениот работоводен орган, во поглед на зако-
нитоста на работата и одговорноста на работната органи-
зација во основање, ги има истите права и должности што 
ги има и работоводниот орган на работната организација 
по уписот на нејзиното конституирање во судскиот регис-
тар. 

Член 332 
До самоуправното организирање^ на работниците на 

работната организација во основање, советот на таа орга-
низација, на предлог од привремениот работоводен орган, 
одлучува за Засновањето на работен однос на работници-
те и ги уредува нивните меѓусебни права, обврски и одго-
ворности. До формирањето на советот, тие работи ги 
врши привремениот работоводен орган. 

Член 333 
Основачот има право да донесува, во писмена форма, 

одлуки и да дава упатства во врска со изградбата, кои се 
задолжителни за работната организација во основање. 

Со актот за основање на работна организација може 
да се предвиди дека основачот дава согласност на опреде-
лени самоуправни општи акти, како и за преземањето на 
определени правни работи за работната организација во 
основање, што се запишува во судскиот регистар. 

Член 334 
Работниците имаат право и должност во делот од ра-

ботната организација во основање, што е изграден однос-
но оспособен за почеток на работата, да организираат 
привремена основна организација во состав на работната 
организација во основање. 

Привремена основна организација може да се орга-
низира ако се исполнети условите за организирање на ос-
новна организација утврдени со овој закон. 

Одлука за организирање на привремена основна ор-
ганизација во составот на работната организација во ос-
новање донесуваат работниците со мнозинство гласови од 
вкупниот број работници на делот од работната организа-
ција во основање кој се организира како привремена ос-
новна организација. 

Основачот и советот на работната организација во 
основање можат да поведат спор пред судот на здружени-
от труд во поглед на исполнувањето на условите за орга-
низирање на привремена основна организација во рок од 
30 дена од денот кога им е доставена одлуката за органи-
зирање на привремена основна организација. Тој спор, во 
истиот рок, можат да го поведат општествениот правоб-
ранител на самоуправувањето, синдикатот и овластениот 
орган на собранието на општествено-политичката заедни-
ца. 

Работниците во привремената основна организација 
ги имаат истите права, обврски и одговорности како и ра-
ботниците во основната организација, ако со законот не е 
определено поинаку. 

Од денот на пренотацијата на конечната одлука за 
организирање на привремената основна организација во 
судскиот регистар, привремена основна организација 
може да склучува договори и да презема други правни деј-
ствија во рамките на својата дејност, во согласност со ак-
тот за основање на работната организација во рамките на 
која се организира привремената основна организација. 

Врз организирањето на привремена основна органи-
зација не се применуваат одредбите од член 292 став 3 на 
овој закон. 

Член 335 
Советот на работната организација во основање 

може да донесува одлуки и да издава упатства, кои се за-
должителни за привремената основна организација во по-
глед на вршењето на нејзината дејност, ако вршењето на 
таа дејност е од значење за изградбата на работната орга-
низација. 

За полноважноста на одлуките на привремената ос-
новна организација за промена на дејноста, промена на се-

иптето, издвојувањето од составот на работната органи-
зација во основање и за избор на привремен работоводен 
орган, како и за полноважноста на самоуправната спогод-
ба за здружување на трудот на работниците во основна 
организција е потребна согласност од советот на работна-
ва организација во основање. 

Ако работната организација во основање презела од-
говорност за обврските на привремената основна органи-
-зциј-а, советот на работната организација може со одлука 
да определи дека за преземањето на определени правни 
работи е потребна негова согласност, што се запишува во 
судскиот регистар. 

Член 336 
Односите помеѓу работната организација во основа-

ње и привремената основна организација во нејзиниот со-
тав се уведуваат со самоуправна спогодба. 

Со денот на уписот на конституирањето на основни-
те организации во работната организација престанува да 
важи самоуправната спогодба од став 1 на овој член. 

Член 337 
Основачот може во текот на основањето до завршу-

вањето на изградбата да му предложи на собранието на 
општината, согласно со законот, да отвори постапка за ре-
довна ликвидација спрема работната организација во ос-
новање, ако повеќе не постојат природни или економски 
услови за нејзино основање. 

2. Конституирање на работна организација 

Член 338 
Кон конституирање на работна организација се при-

стапува по завршувањето на изградбата на работната ор-
ганизација во основање и по донесувањето на одлуки за 
организирање на основните организации, склучувањето на 
самоуправни спогодби за здружувањето на трудот на ра-
ботниците во основните организации, .донесувањето на 
статути на основните организации и изборот на работнич-
ки совети на основните организации. 

Се смета дека изградбата е завршена кога работната 
органиазција во основање, согласно со законот, е оспосо-
бена за вршење на дејноста заради која е основана. 

Ако работната организација во основање не се изгра-
дува, конституирањето на таа организација се врши по до-
несувањето на актот за основање на работната организа-
ција, а ако работната организација во основање врши под-
готвителни дејствија за почеток на работата - по завршу-
вањето на тие дејствија. 

По завршувањето на изградбата односно по завршу-
вањето на подготвителните дејствија за почеток на рабо-
тата, советот и привремениот работоводен орган на ра-
ботната организација во основање се должни на основа-
чот и на работниците да им поднесат извештај за изград-
бата, односно за извршувањето на подготвителните деј-
ствија за почеток на работата, кој содржи: состојба на ос-
новните и обртните средства, реализација на вкупниот 
приход и распоред на доходот, обврски и побарувања, из-
вештај за својата работа, како и други податоци определе-
ни со законот. 
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Член 339 
Ако советот на работната организација во основана 

во рок од 30 дена од денот на завршувањето на изградба-
та, односно од денот на завршувањето на подготвителни-
те дејствија за почетокот на работата, не започне со подго-
товките за конституирање на работната организација, ра-
ботниците во работната организација во основање можат 
на собир на работниците да одлучат самите да ги спрове-
дат подготовките за конституирање. 

Работниците се должни собирот да го одржат во рок 
од 15 дена од рокот во кој советот бил должен да ги започ-
не подготовките за конституирање на работната организа-
ција. 

Член 340 
Ако советот на работната организација, односно ра-

ботниците во роковите утврдени во член 339 од овој закон 
не ги извршат дејствијата за организирање на основните 
организации и нивно здружување заради конституирање 
на работната организација, општинското собрание може, 
по своја иницијатива или на предлог од синдикатот, од 
друга општествено-политичка организација или од оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето, во на-
тамошниот рок од 60 дена да ги спроведе подготовките 5а 
конституирање на работна организација. 

При спроведувањето на подготовките од став 1 на 
овој член, собранието на општината има право и 
должност да и даде на работната организација стручна по-
мош при конституирањето, да свика собири на работници-
те во деловите на работната организација за кои се смета 
дека ги исполнуваат условите за организирање на основни 
организации, заради донесување на одлуката за организи-
рање на основни организации, склучување на самоуправна 
спогодба за здружување на трудот на работниците во ос-
новната организација, донесување на статути на основни-
те организации и разгледување на предлогот на самоуп-
равната спогодба за здружување во работна организација. 

Член 341 
Конституирањето на работната организација се сос-

тои од: 
1) склучување на самоуправна спогодба за здружува-

ње во работна организација; 
2) избор на работнички совет односно друг соодветен 

орган на управување во работната организација; 
3) именување на вршител на должноста работоводен 

орган. 
Конституирањето на работната организација во чиј 

состав не се организираат основни организации се состои 
од склучување на самоуправна спогодба за здружување на 
трудот на работниците во основна организација, избор на* 
работнички совет односно друг соодветен орган на упра-
вување во работната организација, донесување на статут и 
именување на вршител на должноста работоводен орган. 

Член 342 
Самоуправната спогодба за здружување во работна 

организација содржи одредби: за фирмата и седиштето на 
работната организација; за застапувањето и претставува-
њето на работната организација, дејностите на основните 
организации и дејностите на работната организација за 
заедничките работи и интереси што се бстваруваат во ра-
ботната организација; за координирањето на процесот на 
трудот; за донесувањето на планот; за усогласувањето на 
плановите на основните организции; за здружувањето нач 
средствата и нивната намена; за начинот на распоредува-
њето и искажувањето на заедничкиот приход; за составот, 
изборот, отповикот и делокругот на органите на управу-
вање и извршниот орган; за работоводниот орган и за 
другите органи во работната организација и за нивните 
права, обврски и одговорности; за правата, обврските и 
одговорностите на работната заедница што врши работи 
од заеднички интерес за основните организации; за права-
та и обврските на делегатите и нивната одговорност пред 
работниците односно пред органот на управување; за меѓ-
усебните односи на основните организации и нивните пра-
ва, обврски и одговорности во правниот промет; за фор-
мите и условите на остварувањето на одговорноста на ра-
ботната организација и за нејзините овластувања во прав-
ниот промет; за одговорноста на основните организации 
за остварување на заедничките цели и интереси во работ-

ната организација; за утврдувањето и остварувањето на 
стратегијата на развојот на работната организација и на 
развојот на иновациите, рационализациите и други видо-
ви творештво во работната организација; за заштитата и 
унапредувањето на човековата средина; за решавањето на 
споровите од внатрешните односи (видот на споровите, 
составот и постапката на арбитражата или друга форма за 
решавање на споровите); за народната одбрана и општес-
твената самозаштита; за постапката за издвојување на од-
делни основни организации од составот на работната ор-
ганизација; за начинот и условите за измена и дополнение 
на самоуправната спогодба за здружување ;како и други 
одредби од значење за заедничкиот труд и работењето на 
основните организации и за остварувањето на самоуправ-
ните права на работниците во нив. 

Во самоуправната спогодба за здружување или во по-
себна спогодба, која претставува нејзин составен дел, се 
утврдува распоредот на средствата, правата и обврските 
па работната организација врз одделни основни организа-
ции. 

Со самоуправната спогодба за здружување се утврду-
ваат и другите прашања што се уредуваат со заеднички са-
моуправни општи акти, како и постапката за донесување 
на тие акти. 

Член 343 
Ако основната организација не склучи самоуправна 

спогодба за здружување во работна организација, судот на 
здружениот труд со одлука привремено ќе ги уреди одно-
сите за кои основните организции што се здружуваат не 
постигнале согласност. 

Член 344 
Основната организација што не ќе ја усвои самоуп-

равната спогодба за здружување во работна организација 
има право по правосилноста на одлуката на судот од член 
343 на овој закон, да се издвои од работната организација 
во основање, под условот и на начинот што се определени 
со овој закон за издвојувањето на основни организации од 
составот на работна организација. 

Основната организација од став 1 на овој член, пред 
донесувањето на одлуката за издвојување од работната 
организација во основање, а најдоцна во рок од 30 дена од 
денот на усвојувањето на самоуправната спогодба од 
страна на другите основни организации, може да поведе 
постапка пред судот на здружениот труд за утврдување 
дали со самоуправната спогодба се повредуваат нејзините 
права или интересите засновани врз закон. 

Одлуката на судот е задолжителна за основните орга-
низации што склучуваат самоуправна спогодба за 
здружување во работна организација. 

Ако основната организација што ја повела постапка-
та од став 2 на овој член не е задоволна со одлуката на су-
дот може да се издвои од работната организација во осно-
вање, под условите и на начинот определени со овој закон 
за издвојувањето на основна организација од работната 
организација. 

Член 345 
По склучувањето на самоуправната спогодба за 

« здружување во работна организација, а најдоцна во рок од 
шест месеци од денот на склучувањето на таа спогодба, на 
предлог од работничкиот совет на работната организаци-
ја, работниците на здружените осцрвни организации, со 
мнозинство гласови на сите работници во секоја од тие 
организации, донесуваат статут на работната организаци-
ја. 

Статутот на работната организација содржи особено 
одредби што се од значење за организирањето, за трудот и 
нејзиното работење, за остварувањето на самоуправните 
права на работниците и други одредби во согласност со 
самоуправната спогодба за здружување и со законот. 

Член 346 
Со актот за основање на работна организација, од-

носно со самоуправната спогодба за здружување во работ-
на организација, може да се предвиди работната организа-
ција првенствено основачот да го снабдува со суровини, 
полупроизводи или готови стоки или енергија; првенстве-
но на осноѕачот да му обезбедува превоз за неговите по-
треби ; да продава стоки од основачот или на основачот да 
му врши определени услуги; без согласност од основачот 
да не може да ја менува дејноста или седиштето, ако со 
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тоа се отежнува остварувањето на интересот на основачот 
заради кој ја основал работната организација, како и дру-
ги права што се остваруваат со здружување на трудот и 
средствата, во согласност со овој закон. 

Правата од став 1 на овој член можат да се утврдат и 
со посебна самоуправна спогодба помеѓу основачот и ра-
ботната организација во основање. Со овие права работ-
ната организација во основање не може да биде ставена во 
нерамноправна положба на единствениот југословенски/ 
пазар ,во однос на положбата на другите работни органи-
зации што се заниамваат со иста дејност. 

По конституирањето на работната организација, ра-
ботниците имаат право да поведат постапка пред судот на 
здружениот труд за промена на правата на основачот од 
ст. 1 и 2 на овој член, ако сметаат дека со нив е повредена 
нивната рамноправност во вршењето на својата дејност. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член оп-
штествено-политичката заедница, како основач може да 
има со законот определени права само спрема работната^ 
организација која врши дејност или работи од посебен оп-
штествен интерес, или работи од интерес за остварување-
то на задачите на таа општествено-политичка заедница. 

3. Промени во организирањето на работната организација 
и нејзино престанување 

Член 347 
Работниците во основните организации во составот 

на работната организација можат, поради развојот на деј-
носта и организацијата на трудот, зголемувањето на обе-
мот на работењето и бројот на работниците и други слич-
ни причини, да организираат основни организации и да се 
здружат во една или повеќе работни организации, однос-
но можат да одлучат, заради обединување и проширување 
на процесот на производството, остварување на подобра 
работна и деловна поврзаност и остварување на други за-
еднички интереси, работната организација во чиј состав се 
основните организации да ја здружат со друга работна ор-
ганизација. 

Промените од став 1 на овој член се вршат со самоуп-
равна спогодба за здружување, а во судскиот регистар ед-
новремено се запишуваат промените што настанале во ор-
ганизирањето на основните организации и здружувањето 
во работна организација, односно за здружувањето на ра-
ботните организации а од судскиот регистар се бришат ос-
новните организации односно работните организации 
што престанале да постојат. 

Член 348 
Работната организација престанува: 
1) ако се извршат промените во смисла на член 347 од 

овој закон; 
2) со престанувањето на сите основни организации во 

составот на работната организација; 
3) ако со судска пресуда се утврди ништовност на 

уписот на основањето на работната организација. 
Работната организација од член 315 став 2 на овој за-

кон престанува и кога ќе биде извршена производствената 
или другата програма заради коЈа е основана, во соглас-
ност со актот за нејзиното основање и со законот. 

4. Посебни одредби за определени работни организации 

Член 349 
Работниците во основните и во други организации на 

здружен труд што произведуваат предмети на вооружува-
ње и воена опрема ги имаат истите права и должности 
предвидени со овој закон како и работниците во другите 
стопански дејности, освен оние права и должности за кои, 
со оглед на природата и карактерот на таа дејност, со со-
јузен закон е определено поинаку. 

Програмите и плановите на производството, изград-
бата и развојот на капацитетите на организациите од став 
1 на овој член се донесуваат во согласност со плановите за 
организација и изградба, развој и опремување на воо-
ружените сили, а производството и прометот на предмети 
на вооружување и воена опрема, како и користењето, уп-
равувањето и располагањето со општествените средства 
за производство на тие предмети се вршат на начин и под 
условите предвидени со сојузен закон. 

Основање, конституирање, организирање, именување 
и разрешување на работоводниот орган, промена на деј-
носта, здружување, издвојување и други статусни промени 
на организацијата од став 1 на ОВОЈ член, се вршат во сог-
ласност со СОЈУЗНИОТ секретаријат за народна одбрана. 

Член 350 
По исклучок од одредбите на овој закон, во организа-

цијата на здружен труд што ги исполнува условите опре-
делени со законот, тргнувајќи од критериумите утврдени 
со општествениот договор со кој се уредуваат прашањата 
за развојот на малото стопанство за целата територија на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во 
натамошниот текст: организација на здружен труд на ма-
лото стопанство): 

- може, во рамките на основната дејност, да се вршат 
една или повеќе дејности во производството на еден или 
повеќе производи односно во вршењето на една или пове-
ќе услуги од сличен или сроден вид; 

- општествено-економските и другите самоуправни 
односи можат да се уредат, освен со статутот, само уште 
со еден самоуправен општ акт; 

- не се формира работнички совет и во случај кога 
има повеќе од 30 работници, но не повеќе од бројот на ра-
ботниците определен со закон, тргнувајќи од критериуми-
те утврдени со општествениот договор со кој се уредуваат 
прашањата за развојот на малото стопанство за целата те-
риторија на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија; 

- водење наЉиговодството и на евиденциите од зна-
чење за работата и одлучувањето се врши на поедноставен 
начин, во согласност со законот; 

- две или повеќе организации на здружен труд од ма-
лото стопанство можат да формираат заедничка дисцип-
линска комисија. , 

Член 351 
, Општествено-политичките организации и други со 

закон определени општествени организации и здруженија-
та на граѓаните можат, заради остварување на своите це-
ли утврдени со статутот, да основаат работна организаци-
ја за вршење на стопанска или друга општествена дејност, 
а тие дејности можат да ги вршат непосредно само ако е 
тоа определено со законот. 

Работната организација од став 1 на овој член не 
може без согласност од основачот да ја менува дејноста 
заради чие вршење е основана. 

Ако за вршење на дејноста од став 1 на овој член не е 
основана организација на здружен труд, работниците што 
ја вршат таа дејност имаат положба на работници на ра-
ботна заедница која врши работи за повеќе основни орга-
низации во составот на работната организација. 

Работниците кои во организациите на здржен труд, 
општествено-политичките организации или за органите 
на општествено-политичките заедници вршат дејности за 
потребите на општествениот стандард (исхрана, одмора-
лишта, детски установи и слично), имаат положба на ра-
ботници во работни заедници и не можат без согласност 
од основачот да се организираат како организации на 
здружен труд. 

Член 352 
Организации на здружен труд за вршење на трговски 

услуги можат да основаат организациите на здружен труд 
и другите основачи од член 317 став 1 на овој закон. 

Организациите на здружен труд можат за вршење на 
трговски услуги во вид на одржување на саеми, приреду-
вање изложби и вршење на работи на продуктните берзи, 
работи на јавните складови, работи на шпедицијата, рабо-
ти на застапништвото и слични трговски услуги, да осно-
ваат самоуправни интересни заедници. 

Самоуправните интересни заедници од став 2 на овој 
член им вршат трговски услуги само на своите членови, 
ако во поглед на одделни видови услуги со самоуправна 
спогодба, во согласност со законот, не е определено пои-
наку. 

Организациите на здружен труд кои не се членови на 
самоуправната интересна заедница од став 2 на овој член 
можат да пристапат кон заедницата под условите утврде-
ни со самоуправната спогодба за нејзиното основање. 
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Врз самоуправните интересни заедници од став 2 на 
овој член сообразно се применуваат одредбите од член 364 
на овој закон. 

Врз организациите и самоуправните интересни заед-
ници од ст. 1 и 2 на овој член сообразно, се применуваат 
одредбите од овој закон за односот на производствените и 
прометните организации на здружен труд. 

Член 353 ' 
Организациите на здружен труд и други самоуправни 

организации и заедници, согласно со сојузен закон, можат 
да основаат претпријатија во странство и да учествуваат 
со средства во странски претпријатија. 

Организациите на здружен труд можат, под условите 
и во границите утврдени со сојузен закон, во своето рабо-
тење да користат средства на странски лица. 

Оддел 3 
З д р у ж у в а њ е в о с л о ж е н а о р г а н и з а ц и ј а н а 

^ з д р у ж е н т р у д 

Член 354 
Сложена организација на здружен труд (во натамош-

ниот текст: сложена организација) се организира: 
1) со здружување на работни организации што се меѓ-

усебно поврзани со производство на суровини, со снабду-
вање на енергија, репродукционен материјал, полупроиз-
води односно делови на обработка на готови производи и 
со промет на стоки и услуги; 

2) со здружување на работни организации што рабо-
тат и произведуваат во основа исти видови производи од-
носно што вршат исти видови услуги, под услов со нивно-
то здруадгвање да се обезбедува воведување на поразвиена 
техничко-технолошка основа на трудот во здружените ор-
ганизации и таква поделба на трудот со која се овоз-
можува нивна специјализација, а со тоа и поголема произ-
волност на општествениот труд; 

3) со здружување на работните организации што про-
изведуваат различни производи или вршат различни услу-
ги заради остварување на заеднички доход и на други оп-
ределени заеднички интереси. 

Во сложена организација може да се организира и 
вршење на парични и банкарски работи за здружените ор-
ганизации. 

Во сложената организација можат да се здружуваат и 
работните организации што се занимаваат со научноис-
тражувачка работа, образование на кадри, здравствена за-
штита и со други дејности од заеднички интерес за 
здружените организации, во согласност со самоуправната 
спогодба за здружување во сложена организација. 

Во сложена организација можат да се здружуваат и 
земјоделските задруги и други форми на здружување на 
земјоделците во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување. 

Работна организација може да се здружи во две или 
повеќе сложени организации согласно со самоуправната 
спогодба за здружување во работна организација, односно 
согласно со самоуправната спогодба за здружување во 
сложена организација во која е здружена како и согласно 
со самоуправната спогодба за здружување во сложена ор-
ганизација во која има намера да се здружи. 

Условите и начинот на поврзувањето и односот на 
работните организации здружени во сложена организаци-
ја се утврдуваат со самоуправната спогодба за здружува-
ње. 

Член 355 
Конституирањето на сложената организација се сос-

тои од: 
1) склучување на самоуправна спогодба за здружува-

ње во сложена организација; 
2) избор на работнички совет односно друг соодветен 

орган на управување во сложена организација; 
3) именување на вршител на должноста работоводен 

орган. 

Член 356 
Самоуправната спогодба за здружување на работни 

организации во сложена организација содржи одредби: за 
фирмата и седиштето на сложената организација; за за-
стапувањето и претставувањето на сложената организаци-

ја; за дејностите со кои ќе се занимава сложената органи-
зација и за целите заради кои се врши здружување; за ут-
врдувањето и остварувањето на стратегијата на развојот 
на здружените организации и развојот на иновациите, ра-
ционализациите и другите видови творештво во сложена-
та организација; за заедничкото настапување на 
здружените организации на пазарот; за координирањето 
на процесот на работата во сложената организација; за 
здружувањето на средствата на здружените организации и 
нивната намена; за правата, обврските и одговорностите 
на здружените орга1*изации во остварувањето на заеднич-
ки утврдените дејности и цели; за донесувањето на планот 
на сложената организација и за усогласувањето на плано-
вите на здружените организации; за составот, изборот, от-
повикот и делокругот на органот на управување на 
сложената организација и на неговиот извршен орган; за 
работоводниот орган на сложената организација и негова-
та одговорност; за формите и условите за остварување на 
одговорноста на сложената организација и нејзините ов-
ластувања во правниот промет што го врши за здружени-
те организации; за правата, обврските и одговорноста на 
работната заедница која ги врши заедничките работи за 
здружените организации; за условите и-начинот на иста-
пување од сложената организација и на пристапување кон 
сложената организација; за заштитата и унапредувањето 
на човековата средина во сложената организација, како и 
други одредби од значење за остварувањето на утврдените 
дејности, заедничките работи и цели во сложената органи-
зација. 

Член 357 ' 
По склучувањето на самоуправната спогодба за 

здружување во сложена организација, а најдоцна во рок од 
шест месеци од денот на склучувањето на таа спогодба, 
работниците на основните организации во состав на 
здружените работни организации, на предлог од работ-
ничкиот совет, донесуваат статут на сложената организа-
ција со мнозинство гласови на сите работници во секоја 
основна организација. 

Член 358 
Ако работниците на сите основни организации во 

состав на иста работна организација оценат дека се испол-
нети условите од член 354 на ОВОЈ закон, можат да одлу-
чат, со мнозинство гласови од вкупниот број работници 
од секоја основна организација, нивната работна органи-
зација да се организира како сложена организација. 

Во случајот од став 1 на овој член работниците на се-
која основна организација одлучуваат нивната основна 
организација, сама или здружена со други основни орга-
низации, ако се исполнети условите определени со зако-
нот, да се организира како работна организација во состав 
на сложената организација. 

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член во судскиот ре-
гистар се запишува престанувањето на работната органи-
зација што е организирана како сложена организација и 
престанувањето на основните организации во нејзиниот 
состав, а се запишуваат новоорганизираните работни ор-
ганизации и сложената организација. 

Член 359 
Работниците во основните организации во составот 

на работните организации здружени во сложена организа-
ција можат да одлучат, врз основа на стручна подлога, 
сложената организација Да се организира како работна ор-
ганизација со основни организации во составот, ако оце-
нат дека заедничките интереси и цели поуспешно ќе ги ос-
тваруваат како работна организација. 

Работната организација што не ќе ги прифати проме-
ните од став 1 на овој член преставува да биде здружена 
во сложената организација со денот на престанувањето на 
сложената организација. 

Меѓусебните права, обврски и одговорности помеѓу 
работната организација од став 2 на овој член и работните 
организации во сложената организација и сложената орга-
низација се уредуваат пред престанувањето на сложената 
организација. 

Врз промените од став 1 на овој член сообразно се 
применуваат одредбите на член 347 став 2 од обој закон. 
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Член 360 
Со самоуправната спогодба за здружување во 

сложена организација може да се предвиди дека својство-
то здружена организација престанува ако здружената ор-
ганизација потрајно не ги извршува обврските преземени 
со таа самоуправна спогодба. 

Ако со самоуправната спогодба за здружување во 
сложена организација е утврдено престанување на свој-
ството здружена организација во случај на потрајно неиз-
вршување на обврските преземени со таа самоуправна 
спогодба, одлука за престанувањето на својството 
здружена организација донесува работничкиот совет на 
сложената организација. 

Ако здружената организација смета дека не постојат 
услови за престанување на својството здружена организа-
ција, сообразно се применуваат одредбите на член 308 ст. 
3 и 4 на овој закон. 

Член 361 
Сложената организација престанува да постои кога 

сите здружени работни организации ќе го одлучат тоа или 
кога ќе престанат ;да постојат здружените организации. 

Оддел 4 
З д р у ж у в а њ е н а о р г а н и з а ц и и н а з д р у ж е н 
т р у д в о д р у г и ф о р м и н а з д р у ж у в а њ е н а 

т р у д о т и с р е д с т в а т а 

Член 362 
Работниците можат со самоуправна спогодба да ги 

здружат своите организации на здружен труд во деловна 
заедница кога заради остварување на своите дејности и на 
развојот се производствено, работно или деловно поврза-
ни заради заедничко утврдување на поделбата на трудот, 
меѓусебно унапредување на условите на трудот и работе-
њето, испитување на пазарот, усогласување на производ-
ството на определени стоки и услуги, заедничко истапува-
ње на домашниот и странскиот пазар, научноистражувач-
ка работа, образование на кадри, здравствена заштита, ка-
ко и заради остварување на други определени заеднички 
интереси во трудот и работењето. 

Во деловна заедница може непосредно да се здружи и 
основна организација, ако тоа не е во спротивност со са-
моуправната спогодба за здружување во работна органи-
зација. 

Во деловна заедница можат да се здружат земјодел-
ски задруги и други форми на здружување на земјоделци-
те, како и други задруги. 

Деловната заедница учествува во правниот промет со 
трети лица под условите и на начинот утврдени со само-
управна спогодба. 

За обврските во вршењето на работите од страна на 
деловната заедница одговараат организациите на здружен 
труд за чија сметка се преземени обврските. 

Заради усогласување на меѓусебните интереси и ко-
ординација во трудот и работењето со самоуправна спо-
годба се формира, врз делегатска основа, заеднички орган 
на управување со деловната заедница и се утврдува него-
виот состав, делокруг и начин на изборот и отповикот на 
неговите членови. 

Деловната заедница има работоводен орган кој има 
положба, права, должности и одговорности на работово-
ден орган на организација на здружен труд, ако со самоуп-
равна спогодба не е определено дека одделни права и 
должности на работоводниот орган на деловната заедни-
ца врши заедничкиот орган на деловната заедница од став 
6 на овој член. 

Работите на заедницата од ст. 1 и 4 на овој член ги 
врши, во согласност со самоуправната спогодба, нејзина-
та работна заедница или организацијата на здружен труд 
здружена во деловната заедница. 

Административно-стручните, помошните и ним 
слични работи на деловната заедница ги врши работната 
заедница на деловната заедница. 

Член 363 
Организациите на здружен труд што, кога тоа го ба-

ра технолошкото единство на системот во одделни облас-
ти и кога е тоа од интерес за целата земја, врз основа на 

сојузен закон задолжително се здружени во заедници во 
тие области, се должни во овие заедници самоуправно да 
се организираат и меѓусебните односи да ги уредат така 
што да обезбедат технолошко единство на процесот на 
трудот и поврзанот во вршењето на дејностите; уредно, 
навремено и квалитетно вршење на тие дејности; деловна 
соработка и основи за заедничко остварување на доходот. 

Работниците во организациите на здружен труд од 
став 1 на овој член се должни, врз самоуправни основи, да 
остварат единство на општествено-економските односи со 
развивање на социјалистичките самоуправни односи, а 
особено со: усогласување и утврдување на заедничка раз-
војна политика; усогласување и донесување на заеднички 
планови; утврдување на единствени елементи на структу-
рата на цените на услугите и основи за утврдување на 
единствените стандарди на услугите; создавање на рам-
ноправни условни за стекнување доход на единствениот ју-
гословенски па^ар; објективизирање на критериумите за 
утврдување и распоредување на заеднички остварениот 
доход; типизација и стандардизација на средствата на 
трудот; заедничка стратегија на развојот и вклучување во 
меѓународната поделба на трудот и други заеднички осно-
ви, критериуми и стандарди утврдени врз самоуправни ос-
нови, во согласност со сојузниот закон. 

Член 364 
Во областите и* дејностите на материјалното произ-

водство чие трајно вршење е неопходно заради задоволу-
вање на потребите на определени корисници и неопходен 
услов за нивна работа и во кои дејствувањето на закони-
тостите на пазарот не може да биде единствен основ за 
усогласување на трудот и потребите, односно за вреднува-
ње на резултатите од трудот, организациите на здружен 
труд во тие области и дејности и корисниците на нивните 
производи и услуги можат да се здружуваат во самоуправ-
ни интересни заедници на материјалното производство. 

Самоуправната интересна заедница на материјално-
то производство се формира со самоуправна спогодба 
што ја склучуваат организациите на здружен труд - произ-
водители на производи односно вршители на услуги и ко-
рисниците на нивните производи и услуги (членови на за-
едницата). 

Орган на управување со заедницата е собранието кое 
се формира врз делегатска основа, а се организира така 
што да се обезбеди рамноправно одлучување на произво-
дителите на производи односно вршителите на услуги и 
на корисниците за меѓусебните права, обврски и одговор-
ности. 

Собранието на заедницата има свој извршен орган во 
согласност со самоуправната спогодба за нејзино форми-
рање. 

Заедницата престанува да постои кога сите здружени 
организации ќе го одлучат тоа или коѓа здружените орга-
низации ќе престанат да постојат. 

Заедниците од став 1 на овој член можат да се 
здружуваат со други самоуправни интересни заедници на 
материјалното производство во согласност со законот. 

Член 365 
Самоуправни интересни заедници во областа на об-

разованието, науката, културата, здравството, социјална-
та заштита и други општествени дејности основаат работ-
ниците и другите работни луѓе непосредно или преку сво-
јата самоуправна организација и заедница, како корисни-
ци на услуги, заедно со работниците на организациите на 
здружен труд што ги вршат работите во тие дејности, како 
даватели на услуги, и во рамките на заедниците оствару-
ваат слободна размена на трудот, ги здружуваат трудот и 
средствата на трудот и заеднички одлучуваат за вршењето 
на тие дејности во согласност со заедничките интереси. 

Меѓусебните односи во овие самоуправни интересни 
заедници се уредуваат така што да им се обезбедува пра-
вото на работниците и на другите работни луѓе кои во нив 
здружуваат средства да одлучуваат за тие средства и пра-
вото на работниците на организациите на здружен труд 
што вршат дејности во областа за која е основана самоуп-
равната интересна заедница да остваруваат, во слободна 
размена на трудот, еднаква општествено-економска по-
ложба како и работниците во другите организации на 
здружен труд. 
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Корисниците и давателите на услуги во самоуправна-
та интересна заедница спогодбено одлучуваат за видови-
те, квалитетот и обемот на услугите и за критериумите за 
обезбедување на средствата што се потребни за вршењето 
на тие услуги. 

Член 366 
Заради обезбедување на својата социјална сигурност, 

работниците и другите работни луѓе основаат самоуправ-
ни интересни заедници на пензиското и инвалидското оси-
гурување и на други видови социјално осигурување, во 
кои здружуваат средства за таа цел и ги утврдуваат, врз 
начелата на заемност и солидарност, и правата по основ 
на минатиот труд, своите заеднички и поединечни обврски 
спрема тие заедници и заедничките и поединечните права 
што ги остваруваат во нив. 

Врз тие основи работниците и другите работни луѓе 
со останатите работни луѓе можат да основаат самоуправ-
ни интересни заедници и во други области, и во тие заед-
ници, со здружување на средствата во заеднички фондови, 
да остваруваат определени заеднички интереси, врз наче-
лата на заемност и солидарност. 

Член 367 
Работните луѓе, непосредно и преку своите организа-

ции на здружен труд и други самоуправни организации и 
заедници, основаат самоуправни интересни заедници во 
станбената област, во кои овие организации и заедници 
здружуваат средства за станбена изградба, ја утврдуваат 
политиката и програмата на таа изградба и, заедно со ста-
нарите, управуваат со станбените згради и со становите во 
општествена сопственсот и остваруваат други заеднички 
интереси. 

Член 368 
Паричните, банкарските и другите финансиски рабо-

ти за потребите на организацијата на здружен труд и на 
другите форми на здружување на трудот и средствата ги 
вршат банките, во согласност со сојузен закон. 

Член 369 
Организациите на здружен труд, самоуправните ин-

тересни заедници, општествено-политичките заедници и 
други општествени правни лица можат, са самоуправна 
спогодба, во согласност со сојузен закон, да основаат заед-
ници на осигурување на имоти и лица од истородни од-
носно сродни видови ризици односно штети или од повеќе 
различни видови ризици односно штети. 

Член 370 
Основните организации, работните организации и 

сложените организации, деловните заедници, земјоделски-
те задруги и други форми на здружување на земјоделците 
и други задруги, банките и другите форми на здружување 
на трудот и средствата можат со самоуправна спогодба да 
се поврзуваат во заедници на здружен труд за меѓусебна 
планска и деловна соработка кога во рамките на општес-
твената репродукција се поврзани со тековите на стоките, 
услугите, парите, научноистражувачката работа и кога 
можат одделни свои интереси во вршењето на дејностите 
и во развојот да ги остваруваат врз основа на усогласува-
њето на програмите за развој, работа и производство, на 
организирањето на определени заеднички дејности и 
здружувањето на средствата за вложување во развојот на 
определени дејности од заеднички интерес. 

Со спогодбата од став 1 на овој член се утврдуваат 
целите и задачите што ќе се остваруваат во заедницата, 
начинот на нивното остварување и други прашања од за-
еднички интерес а особено: усогласувањето на нивната 
дејност и работење заради создавање на поповолни усло-
ви за стекнување на доход, регулирањето на размената на 
трудот односно на пазарните односи, заедничкото вклучу-
вање во меѓународната поделба на трудот и настапување-
то во размената на стоки со странство, заедничкото дого-
варање во поглед на вложувањата во странство и вложува-
њата на странски лица во нивните дејности, договарањето 
за политиката на развојот и за заедничките основи на пла-
нот и за здружувањето на средствата за остварување на 
определени проекти од заеднички интерес. 

Во заедницата од став 1 на овој член можат да се по-
врзувааз и самоуправните интересни заедници. 

Џ 

Заради остварување на заедничките цели, организа-
циите од став 1 на овој член можат да основаат основна 
банка. 

Член 371 
Заради координација на трудот и обезбедување сле-

дење на остварувањето на склучената спогодба од член 
370 став 1 на овој закон и правата, обврските и одговор-
ностите утврдени во неа, унапредување на меѓусебната со-
рабнотка, како и за вршење на други заеднички работи, со 
оваа спогодба можат да се формираат и посебни органи и 
поблиску да се определи нивниот делокруг, права, обврски 
и одговорности спрема учесниците во спогодбата. 

Член 372 
Заедницата на здружен труд за меѓусебна планска и 

деловна соработка ги остварува заедничките цели и зада-
чи преку организацијата - членка на заедницата или преку 
организациите што со самоуправна спогодба се основаат 
за остварување на определени заеднички цели и задачи. 

Член 373 
Самоуправните спогодби од член 370 на овој закон се 

јавни и се депонираат во стопанската комора чиј член е 
учесникот во спогодбата. 

Член 374 
Работниците имаат право основните организации 

што се во состав на иста или на различни работни органи-
зации да ги здружат во заедница на основните организа-
ции, односно работните организации - во заедница на ра-
ботни организации, кога е тоа потребно за остварување на 
нивните определени заеднички интереси во одделни фази 
и елементи на процесот на трудот, научното истражување 
и други слични дејности. 

Со самоуправната спогодба за здружување во заедни-
ците од став 1 на овој член, основните организации однос-
но работните организации ги утврдуваат заедничките ин-
тереси, начинот на нивното остварување, како и други 
прашања од значење за меѓусебните односи во заедница-
та. 

Член 375 
Заради привремено заедничко вршење на работи во 

градежништвото, земјоделството и во други стопански 
или општествени дејности, организациите на здружен 
труд што ги вршат тие дејности можат со самоуправна 
спогодба, врз основа на одлуките на работничките совети 
на организациите на здружен труд да формираат заеднич-
ка работна единица (привремена заедничка работна еди-
ница). 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој член се 
уредуваат меѓусебните односи, а особено: составот, делок-
ругот и начинот на избор на заедничкиот орган за спрове-
дување на таа спогодба; обезбедувањето на средства за ра-
бота и работење на привремената заедничка работна еди-
ница; обезбедувањето на средства за лични доходи и за 
заедника потрошувачка на работниците во привремената 
заедничка работна единица; основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи и за заедничка по-
трошувачка во привремената заедничка работна единица; 
дисциплинската одговорност на работниците во привре-
мената заедничка работна единица; начинот на избор и 
отповик на членовите на дисциплинската комисија на при-
времената заедничка работна единица; начинот на избо-
рот и правата, должностите и одговорностите на раково-
дителот на привремената заедничка работна единица, ка-
ко и други меѓусебни односи значајни за заедничкото 
вршење на тие работи. 

На работниците што ги вршат работите од став 1 на 
овој член во привремената заедничка работна единица, за 
времето додека ги вршат тие работи не им престанува ра-
ботниот однос во основната организација односно во ра-
ботната организација во која засновале работен однос и, 
по престанувањето на вршењето на тие работи заради чие 
вршење е и формирана привремената заедничка работна 
единица, продолжуваат да работат во основната организа-
ција односно во работната организација во која засновале 
работен однос. 

Против одлуката на дисциплинската комисија на 
привремената заедничка работна единица работникот 
може да поднесе приговор до работничкиот совет на ос-
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новната организација односно на работната организација 
во која засновал работен однос. 

Одредбите на член 423 став 5 и на член 446 од овој за-
кон се применуваат и врз привремената заедничка работ-
на единица. 

Правата, должностите и одговорностите што не ги 
остварува во привремената заедничка работна единица 
работникот ги остварува во основната организација од-
носно во работната организација во која засновал работен 
однос. 

Оддел 5 
Р а б о т н и з а е д н и ц и за в р ш е њ е н а р а б о т и 

о д з а е д н и ч к и и н т е р е с 

Член 376 
Работниците што вршат административно-стручни, 

помошни и ним слични работи од заеднички интерес за 
основните организации во составот на работна организа-
ција, за организациите на здружен труд здружени во 
сложена организација на здружен труд или во друга фор-
ма на здружување на организациите на здружен труд, фор-
мираат една или повеќе работни заедници за вршење на 
заедничките работи. 

Како административно-стручни и помошни работи, 
во смисла на став 1 од овој член, се сметаат особено: пер-
соналните работи, работите на книговодството, евиденци-
јата и статистиката, работите на подготвувањето и обра-
ботката на материјалите од правностручна природа, ад-
министративните работи (примање и испраќање на по-
шта, деловоден протокол, стенографски, дактилографски, 
архивски и ел.), општите работи, работите на чувањето на 
објекти, одржувањето и чувањето на просториите, како и 
други работи што според својата природа спаѓаат во овие 
видови работи. 

Во работната заедница можат да се вршат и комерци-
јални, проектантски, научноистражувачки и други слични 
работи, ако се од помал обем и ако не постојат услови за 
вршењето на овие работи да се организира основна орга-
низација. 

Член 377 
Врз работните заедници не можат да се пренесуваат 

работите за кои одлучуваат органите на управувањето на 
организацијата на здружен труд, на самоуправната инте-
ресна заедница, на општествено-политичката организаци-
ја и на општствено-политичката заедница. 

Член 378 
Работниците кои во работната организација, во 

сложената организација и во деловната заедница вршат 
определени стручни работи од заеднички интерес за ус-
пешно вршење на производствени или други основни деј-
ности на основните организации односно на работните 
организации во нивниот состав, освен работите од член 
376 став 2 на овој закон, ако со оглед на видот, обемот и 
значењето на тие работи можат да остваруваат вкупен 
приход односно да стекнуваат доход и други самоуправни 
права, организираат основна организација под условите и 
на начинот определен со овој закон, а ако за организирање 
на основна организација не постојат условите утврдени со 
законот, овие работи ги вршат како работна заедница. 

За вршење на стручните работи од став 1 на овој член 
може, под условите и на начинот утврдени со овој закон, 
да се основа работна организација. 

Како определени работи, во смисла на став 1 од овој 
член, се сметаат следните работи од заеднички интерес. 

1) планско-аналитичките работи; 
2) комерцијалните работи врз остварувањето на фун-

цијата на прометот на стоки и услуги; 
3) работите на истражувањето на пазарот; 
4) работите на проектирањето; 
5) работите на инженерингот; 
6) научноистражувачките работи и стручните работи 

на решавањето на технолошките проблеми (лаборатории, 
испитни станици и др.); 

7) работите на сметководството, финансиите и ин-
форматиката; 

8) работите во врска со стручното образование и раз-
војот на кадрите; 

9) други работи определени со законот. 

Основната организација која ги врши заедничките 
работи во смисла на одредбите од овој член не може да се 
издвои од составот на работната организација без соглас-
ност од работниците на основните организации односно 
на работните организации за кои ги вбрши заедничките 
работи. 

Врз обврските и одговорностите на работниците на 
основната организација организирана за вршење на заед-
ничките работи во смисла на одредбите од овој член, се 
применуваат одредбите на овој закон за работниците кои 
за вршење на заедничките работи основаат работна заед-
ница во поглед на нивните обврски и одговорности во ме-
ѓусебните односи со работниците на здружените основни 
организации. 

Одредбите на ст. 4 и 5 од овој член сообразно се при-
менуваат и врз работната организација од став 2 на овој 
член. 

Член 379 
Меѓусебните односи во поглед на условите на сло-

бодната размена на трудот и на остварувањето на дохо-
дот, како и другите меѓусебни односи во остварувањето на 
заедничките цели и интереси на работниците што вршат 
заеднички работи и работниците на здружените основни 
организации за кои се вршат тие работи, се уредуваат со 
самоуправна спогодба за меѓусебните права, обврски и од-
говорности. 

Со самоуправна спогодба од став 1 на овој член се 
уредуваат особено: видот на работите; основите и мерила-
та за стекнување на доходот на работната заедница; ов-
ластувањата на работната заедница во поглед на управу-
вањето со работите и користењето на средствата во врска 
со извршувањето на нејзините работи; основните услови 
во поглед на структурата на работните места и квалифи-
кационата структура на кадрите во работната заедница; 
одговорноста на работната заедница за вршење на рабо-
тите; начинот на решавање на меѓусебните спорови; начи-
нот на остварување координација во работата помеѓу ра-
ботоводниот орган на организацијата на здружен труд и 
раководителот на работната заедница, како и други пра-
шања од заеднички интерес. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој член 
може да се предвиди давање претходна или дополнителна 
согласност на актите и дејствијата на работниците на ра-
ботната заедница во односите што не се однесуваат на ос-
тварувањето на самоуправните права на работниците на 
работната заедница, туку на остварувањето на задачите 
поради кои е организирана работната заедница. 

Член 380 
Работниците на работната заедница донесуваат само-

управна спогодба за здружување на трудот на работници-
те во работна заедница, статут на работната заедница, са-
моуправен општ акт со кој се уредува работниот однос и 
донесуваат други самоуправни општи акти, во согласност 
со одредбите на овој закон што се однесуваат на тие акти 
во основните организации. 

Самоуправните општи акти на работната заедница 
мораат да бидат во согласност со самоуправната спогодба 
од чл. 342, 356 и 379 на овој закон. 

Член 381 
Правата, обврските и одговорностите на работната 

заедница во правниот промет со трети лица со општестве-
ните средства со кои располага работната заедница се уре-
дуваат со самоуправната спогодба од чл. 342, 356 и 379 на 
овој закон. 

Член 382 
Работната заедница престанува со работата кога ос-

новните организации за кои ги врши работите ќе донесат 
одлука за нејзиното пресг^нување. 

За обврските на работата заедница, во случај на неј-
зино престанување, солидарно одговараат основните ор-
ганизации. 

Средствата на работната заедница се распоредуваат 
на основните организации во кои се распоредени работни-
ците на работната заедница, ако со самоуправната спогод-
ба не е определено поинаку. 

Одредбите на овој член се применуваат сообразно и 
врз работните заедници на другите форми на организира-
ње на здружен труд. 
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Член 383 
Одредбите на овој закон за работните заедници на 

организациите на здружен труд се однесуваат и на работ-
ните заедници во земјоделска задруга, банка и заедница на 
осигурување. 

Одредбите на овој закон за работните заедници на 
организациите на здржен труд се однесуваат и на работни-
те заедници во самоуправните интересни заедници и ни-
вните здруженија и сојузи, во здруженијата на организаци-
ите на здружен труд, во општествено-политичките органи-
зации, други општествени организации и во здруженијата 
на граѓаните, ако со законот не е определено поинаку. 

Работниците на работните заедници од став 1 на овој 
член ги остваруваат своите права во работната заедница 
во рамките на самоуправната спогодба за меѓусебните 
права, обврски и одговорности, што со нив ја склучуваат 
определени органи на организациите за кои работната за-
едница ги врши работите. 

Работниците во работните заедници на органите на 
општествено-политичките заедници ги остваруваат свои-
те права, обврски и одговорности во работните заедници 
во кои ги вршат работите за тие органи, во согласност со 
законот. 

Глава III 
УТВРДУВАЊЕ И РЕГИСТРИРАЊЕ НА СТАТУСОТ НА 

ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Оддел 1 
Д е ј н о с т , ф и р м а о д н о с н о н а з и в и с е д и ш т е 

Член 384 
Основачот на работната организација односно работ-

ниците во организациите на здружен труд ја утврдуваат 
самостојно, во согласност со законот, дејноста на својата 
организација на здружен труд според видовите на стопан-
ските, односно други општествени дејности утврдени со 
законот. 

Член 385 
Основната организација може да врши само една ос-

новна дејност, а покрај неа може да врши и споредни деј-
ности под условите од член 386 на овој закон. 

Дејностите на основната организација се утврдуваат 
во согласност со самоуправната спогодба за здружување 
во работна организација. 

Дејности на работната организација во која постојат 
основни организации се основните дејности што ги вршат 
тие основни организации. 

Дејности на сложената организација се дејностите на 
работните организации здружени во сложена организаци-
ја, што се утврдени со самоуправната спогодба за 
здружување во сложена организација. 

Член 386 
Секоја организација на здружен труд може, покрај 

своите основни дејности, како споредни дејности да ги 
врши и дејностите што непосредно служат за вршење на 
нејзините основни дејности, ако е вообичаено тие да се 
вршат покрај определената основна дејност во помал 

обем или повремено, или ако нивното вршење придонесу-
ва кон поцелосното искористување на капацитетите, суро-
вините, отпадоците или помошниот материјал што се 
употребува за вршење на основните дејности, или ако во 
друг поглед служат за порационално вршење на основни-
те дејности. 

Споредната дејност не се запишува во судскиот ре-
гистар, освен ако организацијата на здружен труд во 
вршењето на таа дејност им продава стоки или им врши 
услуги на лица кои не се купувачи на стоки односно корис-
ници на услуги од нејзината основна дејност. 

Во случај на сомнение или спор, надлежниот орган 
на општествено-политичката заедница односно организа-
цијата овластена со закон, согласно со деловните обичаи, 
утврдува кои дејности можат да се вршат како основни од-
носно како споредни дејности во смисла на овој закон. 

Член 387 
Организацијата на здружен труд не може да ја започ-

не дејноста, ниту да ги менува условите за нејзино врше-

ње, ако надлежниот орган не донел решение дека се испол-
нети условите во поглед на техничката опременост, за-
штитата при работата и заштитата и унапредувањето на 
човековата средина, како и другите пропишани услови. 

Член 388 
Организацијата на здружен труд може да ја промени 

дејноста ако се исполнети пропишаните услови за тоа. 
Како промена на дејност се смета утврдувањето на 

нова дејност на организацијата на здружен труд, наместо 
поранешната, утврдувањето на нова дејност покрај веќе 
постојната, како и напуштањето на одделни поранешни 
утврдени дејности. 

Со актот за основање на работна организација или со 
самоуправната спогодба склучена помеѓу работната орга-
низација во основање и нејзиниот основач може да се ут-
врди работната организација да не може да ја промени 
дејноста за определено време, или промена на дејноста во 
определено време да може да се изврши под услов да на-
стапат определени околности или да се извршат определе-
ни обврски односно да се исполнат други определени ус-
лови. 

За промена на дејноста е потребна согласност од ос-
новачот само ако тоа со актот за основање на работната 
организација е предвидено или со законот пропишано. 

Член 389 
Со законот се определува во кои случаи за полно-

важноста на одлуката за промена на дејноста на организа-
циите на здружен труд што вршат дејности или работи од 
посебен општествен интерес е потребна претходна соглас-
ност од надлежниот орган на општествено-политичката 
заедница или на определена самоуправна интересна заед-
ница. 

Со законот односно со самоуправната спогодба склу-
чена во согласност со законот помеѓу заинтересираните 
самоуправни организации или заедници и организациите 
на здружен труд од став 1 на овој член може да се, опреде-
ли дека промена на дејноста на таа организација може да 
се изврши само во случај ако настапат определени окол-
ности или ако се исполнат други определени услови. 

Член 390 
Организацијата на здружен труд може да склучува 

договори и да врши други работи на прометот на стоки и 
услуги само во рамките на своите дејности што се запиша-
ни во судскиот регистар. 

Член 391 
Секоја работна организација во областа на стопан-

ската дејност има фирма. 
Фирмата е име под кое работи работната организа-

ција. 
Секоја основна организација во областа на стопан-

ската дејност има назив. 
Основната организација работи со трети лица под 

фирмата на работната организација во чиј состав е и под 
својот назив, а внатре во работната организација - под 
својот назив. 

Фирмата на работната организација и називот на ос-
новната организација се запишуваат во судскиот регис-
тар. 

Член 392 
Фирмата односно називот содржи: 
1) ознака која упатува на дејноста на работната орга-

низација односно на основната организација, а ако работ-
ната организација односно основната организација врши 
повеќе дејности, во фирмата односно во називот може да 
се назначи само една од нејзините основни дејности; 

2) ознака со која поблиску се обележува името на ра-
ботната организација односно на основната организација. 

Ако работната организација во својот состав има ос-
новни организации тоа мора да биде означено во нејзина-
та фирма. 

Фирмата на работната организација односно називот 
на основната организација може да содржи и делови од 
фирмата на сложената организација во која е здружена ра-
ботната организација, согласно со самоуправната спогод-
ба за здружување. 

1 
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Фирмата на работната организација односно називот 
на основната организација може да содржи додатоци во 
вид на цртеж, слика и слично. 

Кон фирмата односно Називот во правниот промет 
задолжително се наведува седиштето на работната орга-
низација односно на основната организација, а ако место-
то на нивното седиште е во град поделен на општини - се 
наведува и поблиската адреса во местото на седиштето. 

Фирмата на работната организација однрсно називот 
на основната организација не ^оже да содржи изрази кои 
се непознати во јазиците на народите и народностите на 
Југославија на кои гласи фирмата односно називот. 

Член 393 
Организацијата на здружен труд има седиште. 
Седиште е местото во кое се врши основната дејност 

на организацијата на здружен труд, а ако таа дејност се 
врши во повеќе места, како седиште на организацијта се 
смета местото во кое работоводниот орган постојано ја 
врши својата функција. 

Член 394 
Организацијата на здружен труд може да го промени 

седиштето. 
Одлуката за промена на седиштето на организација-

та на здружен труд се донесува на начинот предвиден со 
самоуправната спогодба за здружувањето односно со ста-
тутот или законот. 

Како промена на седиштето на организацијата на 
здружен труд се смета преместувањето на седиштето од 
едно место во друго на територијата на иста општина или 
од место на територијата на една општина во место на те-
риторијата на друга општина, во иста или друга републи-
ка односно автономна покраина, како и промената на по-
блиската адреса. 

Ако организацијата на здружен труд го преместува 
седиштето од место на територијата на една општина во 
место на територијата на друга општина, должна е за тоа 
да го извести надлсжниот орган на општината од чија те-
риторија го преместува седиштето и ̂ надлежниот орган на 
општината на чија територија го преместува седиштето. 

Со актот за основање на работна организација може 
да се определи дека за промена на нејзиното седиште е по-
требна согласност од основачот, ако со законот не е опре-
делено поинаку. 

Член 395 
Во фирмата на работната организација мораат да се 

назначат видот и обемот на одговорноста на основните 
организации за нејзините обврски. 

Видот и обемот на одговорноста се означуваат со 
следниве ознаки: 

1) неограничена солидарна одговорност; 
2) ограничена солидарна одговорност. 
Во фирмата на работната организација во чиј состав 

нема основни организации се внесува ознаката на целос-
ната одговорност. 

Ако основните организации за обврските на работна-
та организација одговараат само со здружените средства, 
тогаш во фирмата на работната организација се внесува 
ознаката на ограничената одговорност. 

Член 396 
Називот на основната организација за чии обврски 

според самоуправната спогодба за здружување одговара-
ат и другите основни организации во составот на иста ра-
ботна организација мора да содржи и ознака дека за нејзи-
ните обврски одговараат и другите основни организации. 

Член 397 
За внесување во фирмата односно во називот име на 

историска или друга знаменита личност е потребна дозво-
ла од надлежниот општински орган, освен ако основачот е 
општствено-политичка заедница. 

Во фирмата односно називот не може да се внесе име 
на жива личност. По исклучок, име на жива знаменита 
личност може да се внесе во фирмата односно во називот 
по одобрение од Сојузниот извршен совет и со согласност 

таа личност. 

За внесување во фирмата односно во називот име на 
историска или друга умрена знаменита личност е потреб-
на согласност од нејзините сродници до третиот степен на 
сродството. 

При издавањето на дозволата од став 1 на овој член 
надлежниот општински орган е должен да води сметка да 
не се внесе во фирмата односно во називот име на исто-
риска или друга знаменита личност ако тоа не е умесно 
поради видот на дејноста на организацијата. 

Регистарскиот суд ќе одлучи на барање од надлежни-
от општински орган, односно од личноста од став 2 на 
овој член, односно од сродниците од став 3 на овој член, 
да се брише од фирмата односно од називот името на ис-
ториска односно на дсруга знаменита личност ако најде 
дека со работењето е доведен во прашање угледот на таа 
личност. 

Во фирмата односно во називот не може да се внесе 
назив на општествено-политичката заедница, освен по 
одобрение од нејзиниот извршен орган. 

Ако во фирмата односно во називот се внесе назив на 
општствено-политичка заедница без одобрение од соод-
ветниот извршен орган, регистарскиот суд, на барање од 
тој орган, ќе го избрише називот на општествено-политич-
ката заедница од фирмата односно називот на организа-
цијата. 

Член 398 
Фирмата односно називот не смее да содржи невис-

тинити податоци или податоци што би можеле да доведат 
до забуна во поглед на видот и обемот на работењето или 
во поглед на видот и обемот на одговорноста за обврските 
на организацијата, ниту ознаки спротивни на самоуправ-
ниот социјалистички морал. 

Фирмата односно називот не смее да содржи име на 
странска држава или на меѓународна организација, ако со 
меѓународен договор не е предвидено поинаку. 

Фирмата односно називот не смее да содржи грб на 
општествено-политичка заедница или слични амблеми, 
освен ако е тоа дозволено со законот. 

Член 399 
Работната организација односно основната организа-

ција може да има и скратена ознака на фирмата односно 
на називот. 

Во скратената ознака на фирмата односно на називот 
се внесува и ознаката на видот и обемот на одговорноста, 
а кон таа ознака - и ознаката на седиштето. 

Името на знаменита личност не може во фирмата да 
се внесува во скратен форма. 

Скратената ознака на фирмата односно на називот, 
покрај нивниот полн облик, се запишува во судскиот ре-
гистар. 

Член 400 
Фирмата односно називот мора да гласи на еден или 

на повеќе јазици на народите и народностите на Југосла-
вија, согласно со уставот и законот. 

Фирмата односно називот мора да биде на еден од ја-
зиците што е во службена употреба во местото на седиш-
тето на организацијата на здружен труд. 

Фирмата односно називот може да содржи и текст на 
некој друг јазик, но содржината мора да биде иста како и 
на језикот на народот односно народноста на Југославија. 

Член 401 
Фирмата на работната организација мора јасно да се 

разликува од фирмата на другите работни организации од 
иста или сродна дејност што се запишани или уредно при-
јавени за упис во регистарот кај регистарскиот суд. 

Називот на основната организација мора јасно да се 
разликува од називот на другите основни организации во 
составот на истата работна организација. 

Член 402 
Под иста или слична фирма не можат да бидат запи-

шани во регистарот на ист регистарски суд две или повеќе 
работни организации што вршат иста или сродна дејност. 

Член 403 
Ако две или повеќе работни организации од иста или 

сродна дејност чии седишта се на подрачјето на ист регис-
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тарски суд пријавиле во судот фирми кои јасно не се раз-
ликуваат една од друга, право на упис на фирмата има ра-
ботната организација која порано ја пријавила фирмата 
кај судот. 

Член 404 
Под ист или сличен назив не можат да бидат запиша-

ни во судскиот регистар две или повеќе основни организа-
ции во составот на иста работна организација. 

Ако две или повеќе основни организации во составот 
на иста работна организација пријавиле кај регистарскиот 
суд називи кои јасно не се разликуваат еден од друг, право 
на упис на називот има основната организација која пора-
но го пријавила називот кај судот. 

Член 405 
Фирмата односно називот можат во прометот да се 

употребуваат само онака како што се запишани во судски-
от регистар во полн облик, а покрај тоа може да се употре-
бува и нивната скратена ознака. 

Фирмата односно називот можат да се употребуваат 
и како стоковен знак, освен ако со закон не е определено 
поинаку. 

Фирмата односно називот или скратената ознака на 
фирмата односно на називот мора да се истакне на делов-
ните простории на работната организација односно на ос-
новната организација. 

Член 406 
Регистарскиот суд, при уписот на фирмата односно 

називот во регистарот, мора по службена должност да во-
ди сметка за тоа во регистарот да не биде запишана фир-
ма односно назив кој јасно не се разликува од фирмата на 
работната организација односно од називот на основната 
организација во нејзиниот состав, запишана или уредно 
пријавена за упис во судскиот регистар кај тој суд. 

Член 407 
Секоја работна организација односно основна орга* 

низација има право пред надлежниот суд да бара заштита 
на фирмата односно називот, ако за тоа има оправдан ин-
терес. 

Барање може да се поднесе против работната органи-
зација односно основната организација која е запишана во 
судскиот регистар кај ист или друг суд. 

Правото на поднесување барање за заштита на фир-
мата односно називот престанува по истекот на 3 години 
од денот на уписот во судскиот регистар на фирмата од-
носно називот на организацијата против која се бара за-
штита. 

Член 408 
На тужената организација судот ќе и го забрани 

употребувањето на фирмата односно називот ако најде де-
ка барањето за заштита на фирмата односно називот е оп-
равдано. 

Во случајот од став 1 на овој член судот, според окол-
ностите на случајот, ќе му досуди на тужителот, по негово 
барање, надомест на штета во примерен износ. 

За оправданоста на барањето за поништување на 
фирмата односно називот доволно е да постои во проме-
тот можност за замена на таа фирма односно назив пора-
ди нивната идентичност или сличност со фирмата однос-
но називот на тужителот, без оглед дали веќе дошло до 
бркотија во поглед на фирмата односно називот. 

Член 409 
Надлежниот суд може да го овласти тужителот да ја 

објави на трошок на тужениот, во целост или во извод, 
пресудата со која се усвојува барањето за заштита на фир-
мата односно називот. 

Член 410 
Промена на фирмата на работна организација се 

врши на начинот определен со самоуправната спогодба за 
здружување во работна организација, а ако работната ор-
ганизација во својот состав нема основни организации, 
промена на нејзината фирма се врши на начинот опреде-
лен со нејзиниот статут. 

Промена на називот на основна организација се 
врши на начинот определен со статутот на основната ор-
ганизација. 

Фирмата на работна организација односно називот 
на основна организација мора да се промени ако е проме-
нета основната дејност или видот и обемот на одговорнос-
та на организацијата поради што фирмата односно нази-
вот повеќе не и одговараат на нејзината дејност. 

Промената на фирмата на работна организација од^ 
носно на називот на основна организација се запишува во 
судскиот регистар во кој е запишана работната организа-
ција односно основната организација. 

Член 411 
Одредбите на.овој закон за фирмата и седиштето на 

работната организација сообразно се применуваат врз 
сложената организација и деловната заедница. 

Член 412 
Одредбите на овој закон за фирмата односно називот 

и за седиштето на организација на здружен труд во облас-
та на стопанството сообразно се применуваат и врз орга-
низациите на здружен труд во областа на општествените 
дејности и врз други субјекти на уписот во судскиот регис-
тар, ако со законот не е определено поинаку. 

Оддел 2 
З а с т а п у в а њ е и п р е т с т а в у в а њ е н а о р г а н и -

з а ц и ј а т а н а з д р у ж е н т р у д 

Член 413 
Организацијата на здружен труд ја застапува и пре-

тставува индивидуалниот работоводен орган односно пре-
тседателот на колегијалниот работоводен орган, ако со 
статутот или со друг самоуправен општ акт на организа-
цијата не е определено поинаку. 

Со статутот или со друг самоуправен општ акт на ор-
ганизацијата на здружен труд може да се предвиди орга-
низцијата на здружен труд да ја застапува односно пре-
тставува, покрај индивидуалниот работоводен орган од-
носно претседателот на колегијалниот работоводен орган, 
еден или повеќе работници со посебни овластувања и од-
говорности во организацијата на здружен труд. 

Застапникот е овластен од името на организацијата 
на здружен труд, во рамките на нејзината дејност, а во гра-
ниците на своите овластувања, да склучува договори и да 
врши други правни дејствија, како и да ја застапува орга-
низацијата на здружен труд пред судови и други органи. 

Со статутот или со друг самоуправен општ акт на ор-
ганизацијата на здружен труд овластувањето на застапни-
кот може да се ограничи на склучување определени дого-
вори односно на вршење други определени правни деј-
ствија, односно може да се определи застапникот да склу-
чува договори или да врши други правни дејствија од име-
то на организацијата на здружен труд само со согласност 
на определен орган или заедно со определен орган на ор-
ганизацијата на здружен труд. 

Овластувањата на застапникот на организацијата на 
здружен труд, односно ограничувањето на неговите овлас-
тувања, мораат да се запишат во судскиот регистар. 

Претставникот на организацијата на здружен труд е 
овластен да истапува од нејзино име, но не е овластен да 
презема за неа правни дејствија, освен ако е овластен и за 
нејзино застапување. 

Член 414 
Застапникот на организација на здружен труд од 

член 413 на овој закон може, во рамките на своите овлас-
тувања, да му даде на друго лице писмено полномоштие 
за склучување на определени видови договори и за презе-
мање на други определени видови правни дејствија, од-
носно за склучување на поединечно определени договори 
и за преземање на други поединечни определени правни 
дејствија. 

Со статутот на организацијата на здружен труд или 
со одлуката на нејзиниот орган на управување може да се 
определи дека застапникот може да даде нолномоштие во 
смисла на став 1 од овој член само со согласност на опре-
делен орган на организацијата. 
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Оддел 3 
Д е л о в н а т а ј н а 

Член 415 
Како деловна тајна се сметаат оние исправи и пода-

тоци што организацијата на здружен труд ќе ги определи 
со самоуправната спогодба, статутот или со друг самоуп-
равен општ акт, како што се: исправите и податоците што 
претставуваат производствена тајна, резултатите од ис-
тражувачката и конструкторската работа и други исправи 
и податоци чие соопштување на неовластено лице, поради 
нивната природа и значење, би им било спротивно на не-
јзините интереси. 

Со статутот или со друг самоуправен општ акт не 
може да се определи сите исправи и податоци што се одне-
суваат на работењето на организацијата на здружен труд 
да се сметаат како деловна тајна, односно како деловна 
тајна да не се прогласуваат исправите и податоците чие 
соопштување не би им било спротивно на нејзините инте-
реси или спротивно на начелото на јавност на работата на 
организацијата на здружен труд. 

Како деловна таЈна не можат да се прогласат исправи 
и податоци што се од значење за остварувањето на меѓу-
себните односи во деловното поврзување на организации-
те на здружен труд, ниту техничко унапредување или ино-
вација што придонесува кон општиот општествен напре-
док. а која е регистрирана. 

Член 416 
Организацијата на здружен труд е должна да ги чува 

како тајна и следните исправи и податоци: 
1) што надлежниот орган ќе ги прогласи како делов-

на тајна; 
2) што надлежниот орган како доверливи ќе и ги со-

општи на организацијата на здружен труд; 
3) што се однесуваат на работите што организацијата 

на здружен труд ги врши за потребите на Југословенската 
народна армија, на општонародната одбрана и на оп-
штствената самозаштита, ако се означени како воена тај-
на; 

4) што содржат понуди за конкурс или јавно наддава-
ње - до објавувањето на резултатите од конкурсот однос-
но од јавното наддавање; 

5) што се од посебно општествено-економско значе-
ла. 

Кои исправи и податоци од став 1 на овој член се сме-
таат како деловна тајна се утврдува со законот и со про-
пис врз основа на законот. 

Член 417 
Исправите и податоците што се сметаат како делов-

на тајна врз основа на статутот или друг самоуправен оп-
шт акт можат на други лица да им ги соопштуваат овлас-
тените работници определени со статутот или со друг са-
моуправен општ акт. 

Со самоуправен општ акт поблиску се определуваат 
случаите кога исправите или податоците од став 1 на овој 
плен можат да им ги соопштуваат на други лица, работни-
ците кои, со оглед на работното место на кое работат, 
можат да ги соопштуваат и лицата на кои тие можат да 
им се соопштуваат. 

Работничкиот совет на организацијата на здружен 
труд формира посебен орган кој има увид во деловните 
тајни и кој е одговорен за нивното чување, и утврдува кои 
работници можат да бидат овластени за чување или сооп-
штувале на деловна тајна. 

Член 418 
Исправите и податоците што се сметаат како делов-

на тајна не смеат да се соопштуваат ниту да се прават до-
стапни за неовластени лица, ако со законот не е определе-
но поинаку. 

Деловната тајна се должни да ја чуваат сите работни-
ци што на кој и да било начин ќе дознаат за некоја од ис-
правите или податоците што се сметаат како деловна тај-
на. 

Должноста да се чува деловната тајна трае и по пре-
станувањето на работниот однос на работник во организа-
цијата на здружен труд чија деловна тајна е во прашање. 

Член 419 
Кога е тба неопходно заради извршување на работи-

те на организацијата на здружен труд, исправите и пода-
тоците што според член 416 од овој закон се сметаат како 
деловна тајна може на други лица да им ги соопштува са-
мо лицето овластено со статутот или со друг самоуправен 
општ акт, со претходна писмена согласност од надлежни-
от орган што со свој пропис или акт определил дека овие 
исправи или податоци се сметаат како деловна тајна или 
ако како доверливи и ги соопштил на организација на 
здружен труд, односно со претходна писмена согласност 
од заинтересираната организација или лице, ако се во пра-
шање исправи или податоци од понуди за конкурс или јав-
но наддавање. 

Во барањето со кое се бара согласност, во смисла на 
став 1 од овој член, мора да се наведе кои исправи или 
податоци се во прашање, на кое лице ќе. му се соопштат 
тие, кое лице е овластено да го изврши тоа соопштување, 
како и причините поради кои е неопходно тоа соопштува-
ње. 

Член 420 
Организациите на здружен труд и одговорните ра-

ботници во нив се должни да ги чуваат како доверливи ис-
правите и податоците што ќе ги дознаат во вршењето на 
работи со други организации на здружен труд. 

Ако таквите исправи и податоци се сметаат како де-
ловна тајна во смисла на чл. 415 и 416 од овој закон, а со 
статутот или со друг самоуправен општ акт на организа-
цијата на здружен труд што ги дознала се предвидени ка-
ко деловна тајна, повластеното соопштување на овие ис-
прави или податоци претставува повреда на должноста за 
чување на деловната тајна. 

Член 421 
Не се смета како повреда за чување на деловната тај-

на соопштувањето на исправи или податоци што се смета-
ат како деловна тајна, ако тие исправи односно податоци 
им се соопштуваат на лица, органи и организации на кои 
тие можат или мораат да им се соопштуваат врз основа на 
прописите или врз основа на овластувањата што произле-
гуваат од функција што ја вршат тие или од положбата на 
која се наоѓаат. 

Како повреда на чувањето на деловната тајна не се 
смета ни соопштувањето на седници на работничкиот со-
вет на исправите и податоците што се сметаат како делов-
на тајна, ако таквото соопштување е неопходно заради 
вршење на неговите работи. 

Работникот кој на седници на органите на управува-
ње соопштува такви податоци е должен присутните да ги 
предупреди дека тие исправи и податоци се сметаат како 
деловна тајна, а присутните се должни она што притоа ќе 
го дознаат да го чуваат како деловна тајна. 

Како повреда на чувањето на деловната тајна нема 
да се смета ни соопштувањето што работникот ќе му го 
стори на органот на самоуправната работничка контрола 
или со пријава на кривично дело, стопански престап или 
прекршок што е сторен или ако тајната му ја соопшти на 
органот што го врши правото на надзор, а заради оства-
рување на своите самоуправни права или на правата од 
меѓусебните односи на работниците во здружениот труд. 

Член 422 
Со статутот или со друг самоуправен општ акт по-

блиску се определува, според условите на работењето, на-
чинот на ракување со исправите и податоците што се сме-
таат како деловна тајна и другите околности од интерес за 
чувањето на деловната тајна. 

Оддел 4 
С у д с к и р е г и с т а р 

Член 423 
Во судскиот регистар задолжително се запишуваат 

организациите на здружен труд, деловните заедници и 
други заедници на организациите на здружен труд, банки-
те и други финансиски организации, заедниците за осигу-
рување на имоти и лица и заедниците за реосигурување, 
задругите и другите самоуправни организации и заедници 
што со самоуправна спогодба или со друг самоуправен 
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општ акт се овластени да стапуваат во промет со трети 
лица, како и другите субјекти определени со законот (во 
натамошниот текст: субјекти на уписот). 

Уписот се врши на барање од овластеното лице. 
Барањето мора да се поднесе во рок од 15 дена од де-

нот кога се стекнале сите уугови за упис. 
Со законот се определува во кои случаи се врши упис 

во судскиот регистар по службена должност на судот или 
на барање од друг надлежен орган. 

Во судскиот регистар во кој е запишана основната 
организација односно работната организација која во сво-
јот состав нема основни организации, се запишуваат и 
оние нејзини делови кои имаат определени овластувања 
во прометот на стоки и услуги (деловните единици), а еди-
ниците што немаат такви овластувања само се евиденти-
раат. 

Член 424 
Судот е должен да изврши упис во судскиот регистар 

ако пријавата со пропишаната содржина ја поднело овлас-
теното лице, ако кон пријавата се приложени определени-
те исправи со пропишаната содржина со кои се докажува-
ат фактите што се од значење за уписот во судскиот регис-
тар и ако барањето за упис е во согласност со законот. 

Регистарскиот суд е должен да оцени дали за упис по-
стојат пропишаните услови. 

Ако регистарскиот суд се посомнева во вистинитоста 
на актот со кој се докажува фактот што е предмет на упи-
сот, или во законитоста на постапката според која е доне-
сен актот, или во законитоста на правното дејствие што е 
предмет на уписот (склучување на определена самоуправ-
на спогодба, избор односно именување на орган на орга-
низацијата и др.), судот по службена должност ќе ги изви-
ди околностите што се од значење за извршување на упи-
сот и ќе го одбие барањето за упис ако најде дека за упи-
сот не постојат услови. 

Член 425 
Судскиот регистар го води надлежниот суд. 

Член 426 
Податоците запишани во судскиот регистар се јавни 

и секој може да ги разгледа, препишува и да бара да му се 
издаде заверен препис на уписот. 

Уписот во судскиот регистар има правно дејство 
спрема трети лица од денот на уписот. 

Тој што во правниот промет, постапувајќи совесно, 
ќе има доверба во податоците запишани во регистарот, не 
ги поднесува штетните правни последици што ќе настанат 
од тоа. 

Член 427 
Постапката за упис во судскиот регистар се врши 

според правилата на во инпрбцесната постапка, ако со за-
конот не е определено поинаку. 

Член 428 
Сите уписи се вршат во судскиот регистар на над^ 

лежниот суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на субјек-
тот на уписот (регистарски суд). 

Ако во составот на субјектот на уписот има и такви 
субјекти чии седишта се наоѓаат на подрачјето на друг 
суд, уписите се вршат и во судскиот регистар на тој суд 
(судот на уписот) врз основа на решение на регистарскиот 
суд. 

Член 429 
Во судскиот регистар се запишува основањето, орга-

низирањето, конституирањето и престанувањето на суб-
јектот на уписот, како и статусните и други промени на 
тие субјекти. 

Во судскиот регистар се запишуваат и другите пода-
тоци за субјектите на уписот што се од значење за правни-
от промет, и тоа фирмата односно називот, седиштето, 
дејноста, овластувањата во правниот промет со трети ли-
ца, видот и обемот на одговорноста во правниот промет 
со трети лица, видот и обемот на одговорноста за об-
врските на другите организации на здружен труд утврдени 
со самоуправната спогодба за здружување, имињата на 

лицата овластени за застапување и границите на нивните 
овластувања, називот и седиштето на основачот, како и 
бројот и датумот на актот за основање. 

Во судскиот регистар се запишуваат и податоци за 
другите факти определени со законот. 

Член 430 
Уписите во судскиот регистар се конечни, условни 

(привремени) и известувачки. 
Конечни уписи се особено уписите на основањето, 

конституирањето, статусните и други промени на субјек-
тите на уписот и на нивното престанување. 

Условни (привремени) уписи се особено пренотација 
на одлуката за организирање на привремена основна орга-
низација односно на основна организација во составот на 
работната организација и пренотацијата на одлуката за 
издвојување на основна организација од составот на ра-
ботната организација. 

Известувачки уписи се особено забележбата на пове-
дувањето спор, забележбата на поведувањето постапка за 
редовна ликвидација, забележбата на поведувањето по-
стапка за присилно порамнување и забележбата на отво-
рањето постапка на присилно престанување.. 

Условите за упис, зависно од предметот на уписот, 
мораат да се оправдаат во рокот определен со законот 
или со решение на судот. 

Член 431 
За секое барање за упис во судскиот регистар, регис-

тарскиот суд донесува решение. 
Решението во препис се доставува до подносителот 

на барањето и до сите здружени организации на кои се од-
несува тоа решение, а може да се достави и до другите ли-
ца што за тоа имаат правен интерес, по нивно барање. 

Против решението за упис во судскиот регистар 
може да се изјави жалба. 

- Право на жалба против решението за упис во судски-
от регистар имаат подносителот на барањето за упис и 
другите лица што сметаат дека со решението е повредено 
нивно право или интерес заснован врз законот. 

Рокот за изјавување на жалба изнесува осум дена од 
денот на доставувањето на преписот на решението. 

За лицето што смета дека негово право и интерес за-
снован врз законот е повреден со решението за конечниот 
упис, а преписот на тоа решение не му бил доставен, ро-
кот за жалба изнесува петнаесет дена од денот на објавува-
њето на изводот на уписот во „Службен лист на СФРЈ", а 
ако изводот на уписот е објавен и во републичкиот однос-
но во покраинскиот службен весник, рокот за жалба се 
смета од денот на објавувањето на изводот на уписот ве 
службениот весник во кој е објавен подоцна. 

Член 432 
Неосновано извршениот упис во судскиот регистар 

регистарскиот суд може да го брише по службена 
должност или на барање од лицето што за тоа има правен 
интерес. 

Барањето за бришење на уписот се поднесува во рок 
од петнаесет дена од денот на дознавањето за уписот, а 
најдоцна во рок од 60 дена од денот на извршениот упис. 

Судот може да го брише уписот по службена 
должност само во случаите што се предвидени со законот, 
односно со правилата на вонпроцесната постапка. 

Член 433 
Ако уписот е извршен врз основа на лажна исправа, 

ако во исправата врз основа на која е извршен уписот се 
наведени невистинити податоци, ако исправата е донесена 
во незаконито спроведена постапка, ако незаконито е 
спроведено дејствието за кое се запишуваат податоци во 
регистарот или ако постојат други причини предвидени со 
законот, може со тужба за утврдување да се бара да се ут-
врди дека уписот е ништовен. 

Тужба може да поднесе лицето кое има правен инте-
рес да се утврди ништовност на уписот. 

Тужба може да поднесе и општествениот правобрани-
тел на самоуправувањето. 

Тужба се поднесува во рок од триесет дена од денот 
кога подносителот^ на тужбата дознал за причините на 
ништовноста, но не може да се поднесе по истекот на ро-
кот од три години од денот на извршениот упис. 
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Член 434 
Податоците запишани во судскиот регистар што се 

однесуваат на организациите на здружен труд кои се зани-
маваат со стопански дејности се објавуваат во „Службен 
лист на СФРЈ", а податоците запишани во судскиот регис-
тар што се однесуваат на организациите на здружен труд 
кои се занимаваат со општествени дејности се објавуваат 
во службениот весник определен со законот. 

Член 435 
Сојузниот извршен совет донесува поблиски прописи 

за судскиот регистар, за збирката на исправите и помош-
ните книги што се водат кон регистарот, за начинот на за-
пишување во судскиот регистар, за пренотациите, за забе-
лежете и нивното бришење, за лицата овластени за под-
несување пријава за упис, за содржината на пријавата, за 
исправите и доказите што се прилагаат кон пријавата, за 
објавувањето на уписот и за начинот за издавање изводи 
од судскиот регистар. 

ДЕЛ ЧЕТВРТИ 

ОСТВАРУВАЊЕ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО НА РА-
БОТНИЦИТЕ ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Г л а в а I 

ОДЛУЧУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Оддел 1 
Ф о р м и н а о д л у ч у в а њ е 

Член 436 
Во остварувањето на своите општествено-економски 

и други самоуправни права работниците одлучуваат на 
собири на работниците, со референдум и со други форми 
на лично изјаснување, преку делегати во работничкиот со-
вет и со контрола на работата на органите и службите во 
организациите на здружен труд и во други самоуправни 
организации и заедници, како и преку делегации и делега-
ти во собранијата на самоуправните интересни заедници и 
во собранијата на општествено-политичките заедници. 

Оддел 2 
О д л у ч у в а њ е с о л и ч н о и з ј а с н у в а њ е 

Член 437 
Работниците во основната организација со лично из-

јаснување одлучуваат со референдум, на собири на работ-
ниците, со потпишување односно со давање на посебни из-
јави во писмена форма и со други фотми на лично изјасну-
вање утврдени со законот, статутот или со самоуправната 
спогодба. 

За сите прашања за кои се донесуваат одлуки со лич-
но изјаснување на работниците мора да се обезбеди пре-
тходно расправање за тие прашања на начинот определен 
со статутот. 

Работоводниот орган на основната организација под-
готвува предлог на прашањата за кои се спроведува пре-
тходното расправање од став 2 на овој член со потребно 
образложение. 

Работничкиот совет одлучува за изнесување на пра-
шањата за кои се спроведува претходно расправање. 

Работничкиот совет свикува собир на работниците 
заради претходно расправање. 

За организирањето на претходно расправање работ-
ничкиот совет го известува синдикатот. 

На барање од синдикатот работничкиот совет • 
должен да организира претходно расправање. 

Член 438 
Работниците со референдум одлучуваат за самоуп-

равната спогодба за здружување на трудот на работници-
те во основната организација; статутот на основната ор-
ганизација; самоуправната спогодба за здружување во ра-
ботна организација и сложена организација; статусните 
промени на основната организација; основите и мерилата 
за распределба на средствата за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка на работниците. 

По исклучок, работниците со референдум можат да 
одлучуваат и за други прашања за кои се одлучува со лич-
но изјаснување, во согласност со статутот на основната 
организација и со самоуправната спогодба за здружување 
во работна организација. 

Чле^ 439 
Работниците на собир на работниците даваат иници-

јативи, предлози и мислења, ги утврдуваат ставовите во 
остварувањето на правото на работа со општествени сред-
ства и на другите самоуправни права, ги утврдуваат насо-
ките за работата на делегациите и делегатите и донесува-
ат одлуки за остварување на определени самоуправни 
права, должности и одговорности и други одлуки што не 
се донесуваат со други форми на лично изјаснување, под 
условите и на начинот утврден со законот, со самоуправ-
ната спогодба и со статутот. 

Кога собирот на работниците одлучува за прашања-
та од став 1 на овој член и ги утврдува ставовите за оства-
рувањето на правото на работа со општествени средства и 
на другите самоуправни права и донесува одлуки за оства-
рување на определени самоуправни права, должности и 
одговорности, тие ставови и тие одлуки се сметаат за ус-
воени ако за нив на собирот на рботници се изјасниле по-
веќе од половината на вкупниот број работници во основ-
ната организација. 

Член 440 
Работниците со самоуправни спогодби и со статутите 

ги утврдуваат прашањата за кои се одлучува со потпишу-
вање односно со давање на посебна изјава во писмена фор-
ма. 

Член 441 
Предлог-актот на основната организација, за кој ра-

ботниците одлучуваат со лично изјаснување, го утврдува 
работничкиот совет на основната организација, ако со за-
конот или со статутот на основната организација не е оп-
ределено предлог-актот да го утврдува комисија или дру-
го тело што го избираат работниците. 

Член 442 
За предлог-одлуката за склучување на договор за кре-

дит за инвестициони вложувања и на други договори и са-
моуправни спогодби со кои се прибавуваат средства во по-
голем обем за проширување на материјалната основа на 
трудот или за здружување на средства на сопствената аку-
мулација за подолгорочни вложувања во својата органи-
зација на здружен труд и во другите форми на здружување 
на тие средства и за остварување на други заеднички цели 
во заедничкиот труд и заедничкото остварување на доход 
со заеднички ризик, се организира претходна расправа во 
основната организација заради прибавување мислења од 
работниците, на начинот определен со статутот. 

Работничкиот совет е должен предлогот од став 1 на 
овој член да го достави до синдикатот. 

Ако за прашањата од став 1 на овој член не се орга-
низира претходна расправа, работничкиот совет за тие 
прашања не може да донесе одлука. 

Член 443 
Самоуправната спогодба за здружување на трудот на 

работниците во основната организација се смета како до-
несена ако за неа се изјаснат мнозинството работници во 
таа организација. 

По донесувањето на самоуправната спогодба од став 
1 на овој член, секој работник во основната организација 
слободно одлучува за прифаќањето на самоуправната спо-
годба со давање посебна изјава во писмена форма. 

Друг самоуправен општ акт на основната организа-
ција за кој работниците одлучуваат со лично изјаснување 
се смета како усвоен ако за него се изјаснат мнозинството 
работници во основната организација. 

Друг самоуправен општ акт на работната организа-
ција односно на сложената организација за кој работници-
те одлучуваат со лично изјаснување, се смета како усвоен 
ако за него се изјаснат мнозинството работници во секоја 
основна организација во составот на организацијата на 
здружен труд чиј акт се усвојува. 
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Член 444 
Ако работниците со референдум не го прифатат пред-

лог-актот, предлогот може да се повтори во рокот ут-
врден со статутот на основната организација, односно со 
самоуправната спогодба за здружување со тоа што тој рок 
не може да биде пократок од 60 дена од денот на одржува-
њето на референдумот. 

Основната организација на здружен труд што нема 
да го прифати самоуправниот општ акт на работната ор-
ганизација и сложената организација на здружен труд кој 
се донесува со лично изјаснување, кога го прифатиле пове-
ќето основни организации на здружен труд, должна е за 
него повторно да се изјасни. 

Член 445 
Ако со статутот на основната организација е предви-

дено работниците на собир на работниците да одлучуваат 
за определени самоуправни права, должности и одговор-
ности, а поради природата на процесот на трудот или од 
други причини не постои можност за одржување на един-
ствен собир на сите работници, изјаснувањето се врши на 
собири на работниците во работните единици или во дру-
ги делови од процесот на трудот определени со статутот. 

Одлуката за која работниците од став 1 на овој член 
се изјасниле се смета како донесена ако ја усвојат мнозин-
ството од вкупниот број работници во основната органи-
зација. 

Начинот на одлучување на собири на работниците во 
деловите на процесот на трудот од став 1 на овој член се 
утврдува со статут на основната организација. 

Член 446 
Работниците во работна единица односно привреме-

на работна единица или во друг дел на основната органи-
зација определен со самоуправниот општ акт одлучуваат 
на собир на работниците на таа единица односно на тој 
дел за определени самоуправни права, должности и одго-
ворности, кога работниците во одделни делови на проце-
сот на трудот ја вршат работата во различни места или 
кога тоа го бара организацијата на работата (работа на 
одделни групи работници во градежништвото, шумар-
ството, земјоделството, сообраќајот и ел.), утврдени со 
статутот или со самоуправниот општ акт со кој се уредува 
работниот однос. 

Работниците во работна единица односно привреме-
на работна единица или во друг дел од основната органи-
зација определен со самоуправниот општ акт можат на со-
бир на работниците на таа единица односно на тој дел да 
донесуваат одлуки за распределба на средствата за лични 
доходи и за користењето на средствата за заедничка по-
трошувачка што ќе ги остварат со заеднички труд, како и 
за други прашања утврдени со статутот во согласност со 
законот. 

Одлуката од ст. 1 и 2 на овој член се смета како доне-
сена ако ја усвојат мнозинството работници на собир на 
работниците од тој дел на процесот на трудот. 

Оддел 3 
О д л у ч у в а њ е п р е к у д е л е г а т и и д е л е г а ц и и 

1. Заедничка одредба 

Член 447 
Одлучувањето преку делегати и делегации работни-

ците во основните организации и во другите организации 
на здружен труд, како и во други форми на здружување го 
остваруваат на начинот утврден со самоуправната спогод-
ба и со статутот на организацијата на здружен труд, на са-
моуправната интересна заедница и на друга самоуправна 
организација и заедница. 

2. Одлучување во основната организација 

Член 448 
Работникот, заедно и рамноправно со другите работ-

ници во основната организација, одлучува преку делегати 
во работничкиот совет на основната организација на тој 
начтш што заедно и рамноправно со другите работници ги 
утврдува ставовите за работата на делегатот и му дава на-

соки на делегатот во поглед на изјаснувањето за прашања-
та за кои донесува одлуки работничкиот совет. 

Член 449 
Делегатите во работничкиот совет на основната орга-

низација работат според насоките на работниците што ги 
избрале и за својата работа одговараат пред работниците 
на основната организација. 

Член 450 
Делегатот во работничкиот совет на основната орга-

низација има право и должност за сите прашања за кои 
одлучува работничкиот совет да ги изнесува ставовите на 
работниците што го избрале. 

Делегатот има право и должност, во текот на донесу-
вањето на заедничка одлука, да ги усогласува со другите 
делегати ставовите во работничкиот совет на основната 
организација. 

Делегатот има право и должност да ги известува ра-
ботниците за својата работа во работничкиот совет и за 
работата на работничкиот совет, на начинот и во рокови-
те утврдени со статутот на основната организација. 

Делегатот има право и должност да побара ставови 
од работниците кога не му се дадени насоки или кога тие 
не се доволни за да може да се изјасни за прашањата за 
кои одлучува работничкиот совет. 

Член 451 
Со статутот на основната организација се утврдуваат 

правата и обврските на делегатите и нивната одговорност 
пред работниците. 

3. Одлучување во работната организација 

Член 452 
Кога делегатот во работничкиот совет на работната 

организација учествува во одлучувањето за прашањата 
што се однесуваат на создавањето на материјални обвр-
ски на основната организација, како и за други прашања 
утврдени со статутот на основната организација и со са-
моуправната спогодба за здружување во работна органи-
зација, должен е да се изјасни и да гласа во согласност со 
насоките што ги зазеде работниците, односно со насоките 
што за тие прашања ги зазел работничкиот совет на ос-
новната организација чиј делегат е тој. 

Член 453 
Кога делегатот во работничкиот совет на работната 

организација учествува во одлучувањето за прашањата 
што се однесуваат на остварувањето на самоуправните 
права на работниците, должен е при изјаснувањето да по-
стапува во рамките на насоките што ги утврдиле работни-
ците односно работничкиот совет на основната организа-
ција. 

Член 454 
Делегатот во работничкиот совет на работната орга-

низација е должен во одлучувањето да постапува во сог-
ласност со насоките и интересите на работниците на ос-
новната организација во која е избран за делегат, со инте-
ресите на работниците на работната организација и со оп-
штите општествени интереси. 

4. Одлучување во сложената организација 

Член 455 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на права-

та, должностите и одговорностите на делегатите во работ 
ничкиот совет на работната организација се применуваат 
и врз делегатите во работничкиот совет на сложената ор-
ганизација. 

5. Одлучување во другите форми на здружувањето 

Член 456 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на права 

та, должностите и одговорностите на делегатите во рг^от 
ничкиот совет на работната организација, се применуваа; 
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и врз делегатите во органот на управување во деловната 
заедница, банката, заедницата на осигурување на имоти и 
лица и во друга самоуправна организација и заедница, ка-
ко и врз делегатите во заедничкиот орган за вршење на 
рботите од заеднички интерес на организациите на 
здружен труд што ги здружуваат трудот и средствата, ако 
со законот или со самоуправниот општ акт, во согласност 
со законот, не е определено поинаку. 

Со статутот на организацијата на здружен труд од-
носно на друга самоуправна организација или заедница 
која е здружена во формата на здружување од став 1 на 
овој член се утврдуваат правата, обврските и одговорнос-
тите на делегатите пред работниците односно пред работ-
ните луѓе во самоуправните организации и заедници што 
ги избрале. 

6. Одлучување во работната заедница 

Член 457 
Делегатот во работничкиот совет на работната заед-

ница во организацијата на здружен труд има права, 
должности и одговорности на делегат во работничкиот со-
вет на основната организација. 

Работната заедница има најмалку еден делегат во ра-
ботничкиот совет на работната организација. 

Со самоуправен општ акт на работната заедница се 
утврдуваат правата и должностите на делегатите и нивна-
та одговорност пред работничкиот совет и пред работни-
ците на работната заедница што ги избрале. 

Член 458 
Работниците во работната заедница на банка, заедни-

ца на осигурување на имоти и лица, деловна заедница, 
земјоделска задруга и друга задруга, самоуправна инте-
ресна заедница и друга самоуправна организација и заед-
ница и на нивно здружение, на општествено-политичка ор-
ганизација и на друга општествена организација, 
здружение на граѓани, орган на општествено-политичка 
заедница и орган на општествена заедница, ги остварува-
ат своите самоуправни права, должности и одговорности 
согласно со самоуправниот општ акт на работната заед-
ница, сообразно со одредбите на овој закон, ако со зако-
нот не е определено поинаку. 

7. Одлучување на работниците преку делегации и делегати 
во собранијата на самоуправните интересни заедници и во 

собранијата на општеетвено-политичките заедници 

Член 459 
Делегатите во собранијата на самоуправните инте-

ресни заедници работат според насоките од членовите на 
самоуправната интересна заедница што ги избрале и пред 
нив се одговорни за својата работа. 

Член 460 
Делегатите во собранијата на општествено-политич-

ките заедници работат во согласност со насоките од свои-
те самоуправни организации и заедници, а се самостојни 
во определувањето и гласањето. 

Делегатите од став 1 на овој член ги известуваат ра-
ботниците што ги избрале и делегациите што ги делегира-
ле, и пред нив се одговорни за својата работа. 

Делегациите на основните организации поврзани со 
работата и со други заеднички интереси можат да форми-
раат конференција на делегациите или друга форма на за-
едничко дејствување, заради усогласување на насоките за 
работа на делегатите во собранието на самоуправната ин-
тересовна заедница и во собранието на општествено-поли-
тичката заедница. 

Член 461 
Делегатите во органите на месните заедници се одго-

ворни за својата работа пред работните луѓе и граѓаните 
што ги избрале. 

Член 462 
Односите помеѓу делегацијата што ја формираат ра-

ботниците во основните организции и работничкиот совет 
на организацијата на здружен труд заради непосредно ос-
тварување ма своите права, должности и одговорности и 

организирано учество во вршењето на функциите на со-
бранијата на општествено-политичките заедници и на са-
моуправните интересни заедници, се засноваат во проце-
сот на одлучувањето врз принципот на заемна сорботка и 
меѓусебно известување за прашањата од заеднички инте-
рес. 

Делегацијата на основната организација има право и 
должност од работничкиот совет односно од собирот на 
работниците да побара мислење за прашањата за кои се 
одлучува во собранијата на самоуправните интересни за-
едници и во собранијата на општествено-политичките за-
едници. 

Глава IV 

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО И ДРУГИ ОРГАНИ 

Оддел 1 

О р г а н и н а о с н о в н а т а о р г а н и з а ц и ј а 

1. Работнички совет 

Член 463 
Во основната организација работниците се должни 

да формираат работнички совет како орган на управување 
со трудот и работењето на основната организација, однос-
но по положбата и функцијата на него соодветен орган на 
управување. 

Во основна организација со помалку од 30 работници 
не се формира работнички совет. Во таков случај сите ра-
ботници ја вршат функцијата на работнички совет и одлу-
чуваат со лично изјаснување за прашањата што со зако-
нот се ставени во делокругот на работничкиот совет. 

Член 464 
Работничкиот совет на основната организација го со-

чинуваат делегатите на работниците од сите делови на 
процесот на трудот во таа организација. 

Составот на работничкиот совет на основната орга-
низација мора да биде таков што да му одговара на соци-
јалниот состав на работниците во основната организаци-
ја. 

Бројот на делеБгатите треба да биде сразмерен со 
бројот на работниците од секој дел на процесот на трудот 
во основната организација, со тоа што секој дел од проце-
сот на трудот да има најмалку еден делегат. 

Член 465 
Работниците избираат делегати во работничкиот со-

вет на основната организација единствено за целата ос-
новна организација, врз основа на кандидатурата во од-
делни делови на процесот на трудот. 

Делегатите во работничкиот совет на основната орга-
низација ги избираат непосредно, со тајно гласање, работ-
ниците во основната организација. Утврдувањето на кан-
дидатите и кандидационата постапка ги спроведува син-
дикатот. 

Делегатите на работниците во работничкиот совет на 
основната организација не можат да бидат избирани за 
време подолго од две години. 

Во основните организации во кои во определени пе-
риоди поголем број работниците засноваат работен однос 
на определено време, со статутот, самоуправната спогод-
ба и со законот се утврдуваат начинот, условите и времето 
на учеството на делегатите избрани од нив во работата на 
работничкиот совет на основната организација. 

Со самоуправната спогодба за здружување на трудот 
на работниците во основната организација или со стату-
тот на основната организација и со законот се утврдуваат 
начинот на избор и условите и начинот на отповик на де-
легатите во работничкиот совет на основната организаци-
ја. 

Член 466 
Право да избира и да биде избиран за делегат во ра-

ботничкиот совет на основната организација има секој ра-
ботник кој засновал рботен однос во основната организа-
ција. 

Никој не може повеќе од двапати едноподруго да би-
де избран за делегат во ист работнички совет. 
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Во работничкиот совет на основната организација не 
може да биде избиран работник што како инидивидуален 
работоводен орган односно како претседател или член на 
колегијален работоводен орган одговара пред него, како 
ни другите работници со посебни овластувања и одговор-
ности кои се непосредно одговорни пред работничкиот со-
вет, определени со статутот на основната организација и 
со законот. 

Член 467 
Работниците можат под условите, на начинот и спо-

ред постапката што се утврдуваат со самоуправната спо-
годба за здружување на трудот на работниците во основ-
ната организација или со статутот на основната организа-
ција и со законот, да ги отповикаат своите делегати избра-
ни во работничкиот совет на основната организација. 

Предлог за поведување постапка за отповик на деле-
гат може да даде и синдикатот. 

Член 468 
Работничкиот совет на основната организација го ут-

врдува предлог-статутот и донесува други самоуправни 
општи акти со кои се утврдуваат односите во основната 
организација; ја утврдува деловната политика; го донесу-
ва планот на основната организација; ги утврдува мерки-
те за спроведување на деловната политика и планот на ос-
новната организација; донесува одлука за давање односно 
земање кредит во врска со тековното работење во соглас-
ност со планот на основната организација; донесува одлу-
ки што се однесуваат на откажувањето од правото на по-
врат на здружените средства односно на надомест за сто-
панисување со здружените средства во согласност со ста-
тутот на основната организација; донесува одлука за 
склучување на самоуправна спогодба за здружување во де-
ловна заедница и други самоуправни спогодби за кои ра-
ботниците не одлучуваат со референдум; ги утврдува пе-
риодичната пресметка и завршната сметка на основната 
организација; ги избира, именува и разрешува од 
должноста извршниот и работоводниот орган односно 
членовите на тие органи во основната организација; се 
грижи за известувањето на работниците за прашањата од 
интерес за нивното одлучување и контрола во основната 
организација; им дава насоки и упатства на извршниот 
орган и на работоводниот орган на основната организаци-
ја и врши контрола над нивната работа; ја утврдува про-
грамата на мерки што произлегуваат од програмата за 
општонародна одбрана и општествена самозаштита и 
што се однесуваат на основната организација и се грижи 
за начинот на спроведувањето на тие мерки; ја утврдува 
програмата на мерки што произлегуваат од програмата 
за заштита и унапредување на работната и животната сре-
дина. 

Работничкиот совет на основната организација врши 
и други работи утврдени со статутот и со другите самоуп-
равни општи акти на основната органиазција, во соглас-
ност со законот. 

Работничкиот совет на основната организација ги за-
снова одлуките и врз самоуправните спогодби, плановите, 
самоуправните општи акти на работната организација и 
врз одлуките на работничкиот совет на работната органи-
зација и го обезбедува нивното извршување, како и из-
вршувањето на обврските и одговорностите на основната 
организација во работната организација. 

Работите што ги врши работничкиот совет на основ-
ната организација според уставот, законот и статутот на 
таа организација, не можат да им се доверуваат на из-
вршниот орган и работоводниот орган. 

Член 469 
Работничкиот совет на основната организација доне-

сува одлуки за прашањата од својот делокруг со мнозин-
ство гласови на сите делегати, ако за донесувањето на од-
лука за определено прашања со статутот на основната ор-
ганизација или со законот не е предвидено друго квалифи-
кувано мнозинство. 

Член 470 
Одлуките на работничкиот совет на основната орга-

низација се донесуваат, по правило, со јавно гласање на 
делегатите во работничкиот совет. 

Со статутот на основната организација се определу-

ваат прашањата за кои работничкиот совет донесува одлу-
ки со тајно гласање. 

2. Извршен орган на работничкиот совет 

Член 471 
Во основната организација може да се формира еден 

или повеќе извршни органи на работничкиот совет кому 
му се доверува вршењето на определени извршни фун-
кции. 

Во основната организација со помалку од 30 работ-
ници може да се формира извршен орган кој ги има истите 
права, обврски и одговорности како и извршниот орган на 
работничкиот совет. 

Извршните работи што му се доверуваат на из-
вршниот орган се утврдуваат со статутот на основната 
организација. 

Ако во основната организација се формирани два 
или повеќе извршни органи на работничкиот совет, со ста-
тутот на основната организација се уредуваат делокругот, 
меѓусебните односи и одговорноста на тие органи. 

Член 472 , 
Членовите на извршниот орган ги избира работнич-

киот совет на основната организација од редот на своите 
членови и од редот на другите работници на основната 
организација. 

Во извршниот орган не можат да бидат избирани ра-
ботниците кои не можат да бидат избирани во работнич-
киот совет. 

Никој не може повеќе од двапати едноподруго да би-
де избиран во извршниот орган на работничкиот совет на 
иста основна организација. 

Членовите на извршниот орган не можат да се изби-
раат на време подолго од две години. 

Член 473 
Како извршни работи кои можат да му се доверат на 

извршниот орган се сметаат особено: предлагањето на на-
црт-статутот и нацрти на другите самоуправни општи ак-
ти што ги донесува работничкиот совет; предлагањето на 
планот; давањето насоки на работоводниот орган за из-
вршување на одлуките на работничкиот совет и контрола 
на извршувањето на тие одлуки; извршувањето на одлу-
ките што ги донесува работничкиот совет или работници-
те со лично изјаснување, ако нивното извршување не спаѓа 
во правата и должностите на работоводниот орган и доне-
сувањето на актите за извршување на тие одлуки. 

Член 474 
Ако органот на самоуправната работничка крнтрола. 

работоводниот орган, синдикатот, работниците во дел од 
процесот на трудот, комисиите или други работни тела 
што ги формирале работниците односно работничкиот со-
вет му предложат на работничкиот совет на основната ор-
ганизација да донесе определена одлука, извршниот орган 
е должен, на барање од работничкиот совет, на советот да 
му даде мислење за предложената одлука. 

Член 475 
Работничкиот совет на основната организација може 

да укине акт односно да запре мерка што ја донел негови-
от извршен орган ако смета дека извршниот орган со до-
несувањето на актот односно со преземањето на мерката, 
го пречекорил овластувањето или го повредил самоуправ-
ниот општ акт, или дека со тој акт односно мерка не се 
спроведува утврдената политика или не се извршува одлу-
ката на работничкиот совет односно одлуката на работни-
ците. 

3. Работоводен орган 

Член 476 
Во основната организација постои индивидуален ра-

ботоводен орган. 
Во основната организација може, по исклучок, да се 

формира колегијален работоводен орган ако обемот на 
работењето и природата на техничко-технолошкиот и на 
работниот процес во основната организација тоа го бара-
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ат, кога е тоа утврдено со статутот на основната организа-
ција или со законот. 

Ако работите што ги врши индивидуалниот работо-
воден орган односно претседателот или членот на колеги-
јалниот работоводен орган на основната организација го 
дозволуваат тоа, со статутот на основната организација 
може да се утврди индивидуалниот работоводен орган од-
носно претседателот или членот на колегијалниот работо-
воден орган, покрај работите од неговиот делокруг, да ги 
врши и работите на работник на основната организација. 

Не се смета како работоводен орган, во смисла на 
овој закон, индивидуалниот односно колегијалниот орган 
во основната организација кој, во согласност со статутот 
на основната организација, врши определени работи од 
делокругот на работоводниот орган на основната органи-
зација врз основа и во рамките на овластувањата на тој 
работоводен орган. Тој орган е одговорен пред работовод-
ниот орган за извршувањето на тие работи и пред работ-
ничкиот совет во границите на дадените овластувања. 

Член 477 
Индивидуалниот работоводен орган на основната 

организација се именува и разрешува со одлуката на ра-
ботничкиот совет на основната организација. 

Работничкиот совет донесува одлука за именување и 
разрешување на работоводниот орган на основната орга-
низација, на начин предвиден со статутот на основната 
организација. 

Работничкиот совет на основната организација е 
должен, пред донесувањето на одлуката од став 1 на овој 
член, да побара и да го разгледа мислењето на работнич-
киот совет и на работоводниот орган на работната орга-
низација, на начинот и во роковите предвидени со само-
управниот општ акт. 

Индивидуалниот работоводен орган се именува врз 
основа на јавен конкурс, на предлог од конкурсната коми-
сија. 

Конкурсна комисија за именување на индивидуален 
работоводен орган на основната организација е составена 
од со законот определен број претставници на основната 
организација и синдикатот. 

Конкурсната комисија за именување на индивидуа-
лен работоводен орган на основната организација опреде-
лена со законот е составена од една третина членови што 
работничкиот совет ги избира од редот на работниците, 
една третина членови што ги избира синдикатот на орга-
низацијата на здружен труд и една треетина членови од 
редот на претставниците на општествената заедница име-
нувани односно избрани во согласност со законот. 

Член 478 I 
Конкурсот за именување на индивидуален работово-

ден орган на основната организација го распишува работ-
ничкиот совет на основната организација најдоцна три ме-
сеца пред истекот на времето на кое индивидуалниот ра-
ботоводен орган е именуван. 

По завршениот конкурс, конкурсната комисија го ут-
врдува предлогот за именување на индивидуалниот рабо-
товоден орган со двотретинско мнозинство гласови од 
вкупниот број на членовите. 

Ако конкурсната комисија не може да го утврди 
предлогот за именување на индивидуалниот работоводен 
орган со мнозинството од став 2 на овој член, се формира 
конкурсна комисија во нов состав. 

Ако ни конкурсната комисија во новиот состав не го 
утврди предлогот за именување на индивидуалниот рабо-
товоден орган, се распишува нов конкурс. 

Член 479 
Конкурсната комисија утврдува еден или повеќе кан-

дидати кои му ги предлага на работничкиот совет на ос-
новната организација како можни кандидати за индивиду-
ален работоводен орган на таа организација. 

Работничкиот совет оценува дали предложените кан-
дидати ги исполнуваат условите предвидени во конкурсот 
за именување на индивидуалниот работоводен орган. 

Работничкиот совет на основната организација може 
да именува за индивидуален работоводен орган само еден 
од кандидатите што ги предложила конкурсната комиси-
ја. 

Ако работничкиот совет на основната организација 
не именува за индивидуален работоводен орган ниеден од 
предложените кандидати, се распишува нов конкурс. 

Член 480 
Работничкиот совет на основната организација е 

должен за одлуката што ја донел по повод конкурсот да го 
извести секој учесник во конкурсот. 

Секој учесник во конкурсот, друго лице чиј правен 
интерес е повреден и општествениот правобранител на са-
моуправувањето може против одлуката на работничкиот 
.совет на основната организација за именување на индиви-
дуалниот работоводен орган да поведе постапка пред су-
дот на здружениот труд, ако смета дека конкурсот не е 
спроведен според пропишаната постапка или дека лицето 
што е именувано за индивидуален работоводен орган не 
ги исполнува условите пропишани за тоа. Постапка може 
да се поведе во рок од осум дена од денот на приемот на 
известувањето од став 1 на овој член. 

Ако судот на здружениот труд утврди дека конкурсот 
не е спроведен според пропишаната постапка, ќе ги по-
ништи конкурсот и одлуката за именувањето на индиви-
дуалниот работоводен орган, а ако утврди дека лицето 
што е именувано за индивидуален работоводен орган не 
ги исполнува пропишаните услови ќе ја поништи само од-
луката за именување. 

Член 481 
Се смета дека индивидуалниот работоводен орган 

односно претседателот и членот на колегијалниот работо-
воден орган засновал работен однос кога ќе даде писмена 
изјава дека е запознаен со самоуправниот општ акт со кој 
се уредува работниот однос, со другите самоуправни оп-
шти акти со кои се уредуваат неговите права, обврски и 
одговорности и со статутот и дека ги прифаќа, а правата, 
обврските и одговорностите ги остварува според одредби-
те на овој закон за работните односи што се однесуваат на 
работниците во основната организација. 

Со денот утврден со актот за именување, индивиду-
алниот работоводен орган на основната организација ста-
пува на должност. 

Член 482 
Претседателот односно член на колегијалниот рабо-

товоден орган на основната организација се именува и 
разрешува на начинот и според постапката утврдени со 
законот и со статутот на основната организација за име-
нување и разрешување на индивидуалниот работоводен 
орган на односната основна организација. 

Член 483 
Ако на место индивидуален работоводен орган од-

носно претседател на колегијалниот работоводен орган на 
основната организација навремено не можел да биде име-
нуван нов индивидуален работоводен орган односно пре-
тседател на колегијалниот работоводен орган, работнич-
киот совет на основната организација на тоа место имену-
ва, без конкурс, вршител на должноста. 

Вршителот на должноста ги има сите права и 
должности на индивидуален работоводен орган. 

Работите од делокругот на индивидуалниот работо-
воден орган односно на претседателот на колегијалниот 
работоводен орган можат да се вршат од страна на врши-
телот на должноста најдолго шест месеци. 

Член 484 
За индивидуален работоводен орган односно за прет-

седател или член на колегијалниот работоводен орган на 
основната организација, или за вршител на должноста на 
тие органи, не може да биде именувано, ниту може да ги 
врши работите од делокругот на тие органи лице кое за 
кривично дело против основите на социјалистичкото са-
моуправно општествено уредување и безбедноста на зем-
јата, против стопанството, против правото на самоупра-
вување, против општествената сопственост или против 
службената должност, извршено со умисла, е осудено на 
безусловна казна затвор. 

За лицето кое со умисла сторило друго кривично де-
ло, освен кривичните дела наведени во став 1 од овој член, 
забраните од тој став настапуваат, ако за такво кривично 
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дело е осудено безусловно на казна затвор најмалку три 
години. 

За индивидуален работоводен орган односно за пре-
тседател или член на колегијалниот работоводен орган на 
основната организација не може да биде именувано лице 
кое е разрешено од функцијата индиувидуален работово-
ден орган односно претседател или член на колегијалниот 
работоводен орган на основната организација пред исте-
кот на времето на кое е именувано врз основа на член 493 
точ. 3) до 8) од овој закон, лице кое од таа должност е сме-
нето со одлука на собранието на општествено-политичка-
та заедница за привремена мерка во смисла на член 606 
став 1 точка 1) од овој закон, како ни лице кое како инди-
видуален работоводен орган односно претседател на коле-
гијалниот работоводен орган кое вршело функција во ос-
новната организација што престанала поради стечај ако е 
утврдено дека е одговорно за стечајот. 

Забраната за лицето од став 1 на овој член трае десет 
години, забраната за лицето од став 2 на овој член трае 
пет години од денот на издржаната, простената или заста-
рената казна, /а забраната од став 3 на бвој член трае пет 
години од денот на разрешувањето односно од денот на 
сменувањето. 

Член 485 
Мандатот на индивидуалниот работоводен орган од-

носно на претседателот и на членовите на колегијалниот 
работоводен орган трае најдолго четири години. 

По истекот на мандатот истото лице може повторно 
да биде именувано на иста функција на начинот пропишан 
со законот. 

Член 486 
Работоводниот орган на основната организација го 

води работењето на основната организација, го организи-
ра и усогласува процесот на трудот во неа, ја предлага де-
ловната политика и мерките за нејзино спроведување, ги 
извршува одлуките и заклучоците донесени со лично из-
јаснување на работниците и одлуките и заклучоците на ра-
ботничкиот совет на основната организација и на негови-
от извршен орган, ги разгледува, пред утврдувањето, 
предлог-планот и сите поединечни одлуки во врска со из-
вршувањето на планот и дава мислење и предлози за нив, 
врши и други работи утврдени со законот и со статутот на 
основната организација во согласност со самоуправната 
спогодба за здружување во работна организација, со ста-
тутот и другите самоуправни општи акти на работната 
организација, со одлуките на работничкиот совет на ра-
ботната организација и со одлуките на работоводниот ор-
ган на работната организација. 

Член 487 
Индивидуалниот работоводен орган односно претсе-

дателот на колегијалниот работоводен орган на основна-
та организација има право и должност да учествува во ра-
ботата на работничкиот совет на основната организација, 
без право на одлучување. 

Индивидуалниот работоводен орган односно претсе-
дателот на колегијалниот работоводен орган е должен ра-
ботничкиот совет на основната организација да го предуп-
реди за незаконитите одлуки и други акти, за одлуките 
што не се во согласност со планот на основната организа-
ција, како и за нецелесообразните одлуки и други акти. 

Кога работничкиот совет на основната организација 
донесува одлука за работите и средствата на општествена-
та репродукција, ако таа одлука не се однесува на предлог 
од работоводниот орган, должен е претходно да побара 
мислење од индивидуалниот работоводен орган односно 
од претседателот на колегијалниот работоводен орган. 
Ова мислење индивидуалниот работоводен орган односно 
претседателот на колегијалниот работоводен орган е 
должен да му го даде на работничкиот совет. 

Индивидуалниот работоводен орган односно претсе-
дателот на колегијалниот работоводен орган кој не ги из-
вршува работите од ст. 1 до 3 на овој член, одговара за по-
вреда на работната должност и самоуправната функција. 

Член 488 
Работоводниот орган на основната организација е са-

мостоен во вршењето на работите од СВОЈОТ делокруг. Ра-
ботоводниот орган е одговорен за својата работа пред ра-

ботниците и пред работничкиот совет на основната орга-
низација. 

Работоводниот орган работи во согласност со одлу-
ките и ставовите донесени со лично изјаснување на работ-
ниците, од работничкиот совет на основната организација 
и од неговиот извршен орган, врз основа и во согласност 
со самоуправните општи акти. 

Работоводниот орган, во рамките на делокругот ут-
врден со закон и со статутот на основната организација, 
самостојно одлучува за водењето на работите на основна-
та организација, за спроведувањето на одделни задачи 
или за вршењето на работите и за организирањето и усог-
ласувањето на процесот на трудот. 

Во процесот на трудот работоводниот орган има 
право и должност да им издава налози на одделни работ-
ници или на групи работници за извршување на определе-
ни работи или задачи, во согласност со самоуправните оп-
шти акти. 

Ако работоводниот орган формира работни групи, 
комисии или други работни и советодавни тела за разра-
ботка на определени прашања од неговиот делокруг, тие 
тела работат според неговите налози. 

Член 489 
Меѓусебните односи во извршувањето на работите и 

задачите со кои се обезбедува остварување на техничко-
-технолошкото единство на производствениот и работни-
от процес и остварување на заедничките интереси и цели 
утврдени во самоуправните спогодби за здружување во ра-
ботна организација и во сложена организација и другите 
меѓусебни односи на работоводните органи на основните 
организации, работните организации и сложената органи-
зација се утврдуваат со самоуправната спогодба за 
здружување, и се засноваат, во рамките на делокругот на 
тие органи, врз меѓусебната соработка и спогодување. 

Ако во меѓусебните односи не е постигната соглас-
ност помеѓу работоводниот орган на работната организа-
ција и работоводниот орган на основната организација, 
особено за прашањата на остварувањето на плановите, де-
ловната политика, извршувањето на одлуките на работ-
ничкиот совет на работната организација и за други пра-
шања значајни за работата и работењето на работната ор-
ганизација утврдени со самоуправната спогодба за 
здружување во работна организација, привремено ќе се 
применува одлуката на работоводниот орган на работна-
та организација до донесувањето одлука во редовна по-
стапка, а најдолго 90 дена. 

Ако настане спор помеѓу работоводните органи по-
ради неизвршување на материјалните обврски што произ-
легуваат од заедничките одлуки на работничките совети и 
од оние што се преземени со самоуправната спогодба, ко-
нечна одлука донесува работоводниот орган на работната 
организација. 

Член 490 
Кога ќе оцени дека работоводниот орган на друга ор-

ганизација на здружен труд во составот на работната ор-
ганизација односно на сложената организација ги прече-
корил овластувањата, дека постапува спротивно на пла-
нот на работната организација односно на сложената ор-
ганизација на здружен труд, на самоуправната спогодба за 
здружување и на договорената деловна политика, дека не 
ги извршува или дека неуредно ги извршува своите обвр-
ски, работоводниот орган на основната организација, на 
работната организација, односно на сложената организа-
ција има право и должност за тоа да го извести работнич-
киот совет на својата организација на здружен труд, ра-
ботничкиот совет на организацијата на здружен труд на 
оној работоводен орган врз чија работа става приговор, 
органите на самоуправната работничка контрола и синди-
катот. • 

Работничкиот совет кому му е вложен приговорот од 
став 1 на овој член е должен, најдоцна во рок од 30 дена од 
денот на поднесувањето на приговорот, да донесе одлука 
и да ги преземе мерките утврдени во самоуправниот општ 
акт со кои се отстрануваат причините поради кои е ставен 
приговорот, односно со кои се спречува настанувањето 
или се отстрануваат веќе настанатите штетни последици. 

Член 491 
Индивидуалниот работоводен орган односно претсе-

дателот на колегијалниот работоводен орган на основна-
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та организација е одговорен и пред општествената заедни-
ца за законитоста на работата и за'исполнувањето на об-
врските на основната организација пропишани со зако-
нот. 

Член 492 
Ако индивидуалниот работоводен орган односно 

претседателот на колегијалниот работоводен орган на ос-
новната организација смета дека актот донесен со лично 
изјаснување на работниците или актот на работничкиот 
совет и на други органи на основната организација е во 
спротивност со законот, со самоуправната спогодба за 
здружување, со статутот на основната организација и со 
друг самоуправен општ акт, ќе го предупреди за тоа орга-
нот што го донел таквиот акт. 

Ако и по предупредувањето органот што го донел 
таквиот акт остане при својот акт, индивидуалниот рабо-
товоден орган односно претседателот на колегијалниот 
работоводен орган ќе го запре од извршувањето тој акт, 
освен поединечните акти донесени во управна постапка и 
актите по кои за конечно одлучување е предвидена над-
лежност на судот, и за тоа во рок од три дена од денот на 
запирањето ќе го извести надлежниот орган на општестве-
но-политичката заедница. 

Член 493 
Индивидуалниот работоводен орган на основната 

организација односно претседателот и членовите на коле-
гијалниот работоводен орган или само членот на тој ор-
ган може да биде разрешен и пред истекот на времето на 
кое е именуван: 

1) на негово барање; 
2) ако работничкиот совет утврди дека работите што 

му се доверени ги надминуваат неговите способности и де-
ка тоа неповолно се одразува врз вршењето на работовод-
ната функција, вршењето на работите, деловните резулта-
ти и односите во организацијата на здружен труд; 

3) ако со својата работа потешко ги повреди или во 
повеќе наврати ги повреди прописите што се однесуваат 
на работата на основната организација или на нејзината 
дејност, самоуправната спогодба, статутот или другите 
самоуправни општи акти на основната организација или 
неосновано одбива да ги извршува одлуките на работнич-
киот совет на основната организација или постапува очиг-
ледно спротивно на тие одлуки; 

4) ако со својата несовесна или неправилна работа, 
или со пречекорување на овластувањата, на основната ор-
ганизација или на општествената заедница и нанесе штета 
во поголем обем или ако поаради неговата несовесна или 
неправилна работа можела да настапи таква штета; 

5) ако на работничкиот совет односно на друг орган 
или на работниците во основната организација им поднел 
.предлог на одлука или на друг акт што е усвоен, а ако со 
спроведувањето на таа одлука или акт дошло до повреда 
на самоуправните права или на општествената сопстве-
ност, или до негативни деловни резултати со кои и е нане-
сена материјална или друга штета во поголем обем на ос-
новната организација или на општествената заедница; 

* 6) ако работниците не го прифатат извештајот од 
член 106 на овој закон и оценат дека за неостварување на 
деловните резултати на основната организација е одгово-
рен работоводниот орган; 

7) ако поради неизвршување или немарно вршење на 
својата должност основната организација не можела да го 
извршува планот или другите основни задачи или ако из-
вршувањето на тие задачи било значително отежнато; 

8) ако со своите постапки или пропусти го оневоз-
можувал остварувањето на самоуправните права на ра-
ботниците или придонел да се нарушат самоуправните од-
носи во основната организација или потешко да се оште-
тат општествените интереси; 

9) кога ќе настапат условите според кои по силата на 
законот му престанува работата на работник во основната 
организација; 

10) ако поради невршење или небрежно вршење на 
своите права и должности не се остварени заедничките ин-
тереси и работи утврдени со самоуправната спогодба за 
здружување во работна организација; 

И) во други случаи предвидени со законот. 

Член 494 
Иницијатива за поведување постапка за разрешување 

на работоводниот орган на основната организација можат 

да поднесат до работничкиот совет работниците' на секој 
дел од процесот на трудот и нивните делегати во работ-
ничкиот совет на основната организација, како и работ-
ничкиот совет и работоводниот орган на работната орга-
низација. 

Иницијатива за поведување постапка за разрешување 
на работоводниот орган на основната организација може 
да поднесе општествениот правобранител на самоуправу-
вањето и собранието на општината односно на друга оп-
штествено-политичка заедница и синдикатот. 

Работничкиот совет е должен иницијативата за пове-
дување постапка за разрешување на работоводниот орган 
на основната организација да ја земе во разгледување, за 
неа да донесе одлука и за тоа да го извести подносителот 
на иницијативата. 

Работничкиот совет на основната организација опре-
делена со законот (член 477 став 2), пред да ја донесе одлу-
ката од став 3 на овој член е должен да побара мислење од 
собранието на општината односно од друга општествено-
-политичка заедница и од синдикатот. 

Работничкиот совет може одлуката за разрешување 
на работоводниот орган на основната организација да ја 
изнесе пред работниците за да се изјаснат со референдум 
за потврдувањето на нивниот став. ч 

Ако работничкиот совет не ја прифати иницијативата 
од општествениот правобранител на самоуправувањето 
од собранието на општината односно од друга општестве-
но-политичка заедница или од синдикатот, може да се по-
веде постапка пред судот на здружениот труд. 

Ако судот на здружениот труд утврди дека постојат 
причините за разрешување на работоводниот орган од 
член 493 на овој закон, правосилната одлука за тоа ја до-
ставува до работничкиот совет кој е должен да постапи во 
согласност со таа одлука. 

Одлуката на работничкиот совет за разрешување на 
работоводниот орган е конечна. 

Член 495 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на зашти-

тата на правата на работниците (чл. 177 до 182) се приме-
нуваат и врз индивидуалниот работоводен орган односно 
врз претседателот на колегијалниот работоводен орган на 
основната организација кој со одлука на работничкиот со-
вет на основната организација е разрешен од должноста, 
ако е разрешен од должноста а не постоеле причини за не-
гово разрешување, или ако не е спроведена постапката 
пропишана со законот односно со самоуправниот општ 
акт. 

Во случајот од став 1 на овој член, со одлука на судот 
на здружениот труд индивидуалниот работоводен орган 
односно претседателот на колегијалниот работоводен ор-
ган на основната организација не може да биде вратен на 
должноста што ја вршел пред разрешувањето во основна-
та организација, а може да биде распореден на други рабо-
ти односно работни задачи во основната организација 
што 6 одговараат на неговата стручна подготовка. 

Во случајот од став 1 на ОВОЈ член, индивидуалниот 
работоводен орган односно претседателот на колегијал-
ниот работоводен орган на основната организација може 
пред судот на здружениот труд да бара и надомест на ште-
тата најдоцна во рок од 30 дена од денот на доставување-
то на правосилната судска одлука. 

Оддел 2 
О р г а н и н а р а б о т н а т а о р г а н и з а ц и ј а 

1. Работнички совет 
Член 496 

Во работната организација работниците се должни 
да формираат работнички совет како орган на управување 
со трудот и работењето односно, по положбата и функци-
јата на него соодветен орган на управување. 

Член 497 
Работничкиот совет на работната организација го со-

чинуваат делегати на работниците на основните организа-
ции во нејзиниот состав и делегати на работната заедни-
ца, непосредно избрани на начинот и според постапката 
што се утврдени со самоуправната спогодба за здружува-
ње или со статутот и законот. 
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Во работничкиот совет на работната организација 
мора да биде застапена секоја основна организација во не-
јзиниот состав, најмалку со еден делегат. 

Во работничкиот совет на работната организација де-
легатите се избираат сразмерно на бројот на работниците 
на основните организации. 

Член 498 
Во работничкиот совет на работната организација не 

може да биде избран индивидуалниот работоводен орган, 
претседателот, односно член на колегијалниот работово-
ден орган на основната организација, која е во составот на 
таа работна организација. 

Член 499 
Кога во работната организација наместо работнички 

совет се формира на него соодветен орган на управување, 
делегатите на основните организации во тој орган се изби-
раат и отповикуваат на начинот и по постапката според 
која се избираат и отповикуваат делегатите во работнич-
киот совет на работната организација. 

Член 500 
Работничкиот совет на работната организација: го 

утврдува предлог-статутот на работната организација; ги 
донесува самоуправните општи акти за чие донесување е 
овластен со самоуправната спогодба за здружување во ра-
ботна организација; го утврдува предлог-актот за заед-
ничките основи за подготвување на среднорочните плано-
ви на основните организации на здружен труд и средно-
рочниот план на работната организација; го донесува пла-
нот на работната организација; ги донесува планот и про-
грамата од областа на општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита; ги донесува програмите за за-
штита и унапредување на работната и животната среди-
на; ги утврдува деловната политика на работната органи-
зација и мерките за нејзино спроведување, како и мерките 
за спроведување на планот на работната организација; ги 
избира, именува и разрешува од должноста извршниот и 
работоводниот орган односно членовите на тие органи во 
работната организација; им дава насоки и упатства на из-
вршниот орган и на работоводниот орган на работната 
организација и врши контрола над нивната работа и одлу-
чува за други прашања што се од значење за управување-
то со работата и со работењето на работната организаци-
ја, во согласност со самоуправната спогодба за здружува-
ње во работна организација и со статутот на работната 
организација. 

Член 501 
Работничкиот совет на работната организација доне-

сува одлуки од својот делокруг со мнозинство гласови на 
сите делегати, ако со самоуправната спогодба за 
здружување во работна организација и со законот не е оп-
ределено друго квалификувано мнозинство. 

Одлуките на работничкиот совет на работната орга-
низација, што се донесуваат во согласност со секоја основ-
на организација, се донесуваат на начинот утврден со са-
моуправната спогодба за здружување во работна органи-
зација. 

Ако работничкиот совет не ја донесе одлуката што се 
донесува во согласност со секоја основна организација, а 
недонесувањето на таквата одлука би можело да го доведе 
во прашање извршувањето на планот, на деловната поли-
тика и на самоуправните акти на работната организација, 
односно ако поради недонесувањето на таквата одлука би 
можела да настане штета за одделна основна организаци-
ја или за работна организација во целост, работничкиот 
совет може со мнозинство гласови на сите делегати да до-
несе одлука која се применува привремено, додека не се 
донесе одлука во редовна постапка. 

Со самоуправна спогодба за здружување во работна 
организација поблиску се утврдува за кои прашања работ-
ничкиот совет на работната организација може да донесе 
привремена одлука и времето за кое се применува таа од-
лука. 

Член 502 
Ако во работничкиот совет на работната организаци-

ја се избрани два или повеќе делегати од една основна ор-
ганизација односно работна заедница нивните гласови да-
дени за одлука на работничкиот совет се сметаат како 

еден глас кога работничкиот совет одлучува за прашања 
за кои работниците лично се изјаснуваат. 

Гласањето на секој делегат во работничкиот совет на 
работната организација се евидентира во записникот, ос-
вен кога одлуката се донесува со тајно гласање. 

Член 503 
Одредбите на овој закон за работничкиот совет на ос-

новната организација што се однесуваат на условите за 
избор на член на работничкиот совет, на траењето на ман-
датот, на усогласувањето на ставовите на делегатите, на 
јавното гласање на делегатите и на предлогот за поведува-
ње постапка за отповик на делегат на работничкиот совет 
на основната организација се применуваат и врз работ-
ничкиот совет на работната организација. 

Одредбите на овој закон за работничкиот совет на ос-
новната организација се применуваат и врз работничкиот 
совет на работната организација во која не се организира-
ни основни организации 

2. Извршен орган на работничкиот совет 

Член 504 
Одредбите на овој закон за извршниот орган на ра-

ботничкиот совет на основната организација се примену-
ваат и врз извршниот орган на работничкиот совет на ра-
ботната организација. 

3. Работоводен орган 

Член 505 
Во работната организација постои работоводен ор-

ган како индивидуален работоводен орган или како коле-
гијален работоводен орган. 

Член 506 
Во колегијалниот работоводен орган на работната 

организација не може да биде именуван индивидуалниот 
работоводен орган, претседателот односно член на коле-
гијалниот работоводен орган на основната организација, 
како ни раководителот на работната заедница. 

Член 507 
Работоводниот орган на работната организација го 

води работењето на работната организација, го организи-
ра, усогласува и обезбедува единството на процесот на 
трудот во неа, ја предлага деловната политика на работ-
ната организација и мерките за нејзино спроведување и го 
обезбедува нивното извршување, ги извршува одлуките и 
заклучоците на работничкиот совет на работната органи-
зација и на неговиот извршен орган, ги разгледува, пред 
утврдувањето, предлог-планот и сите поединечни одлуки 
во врска со извршувањето на планот на работната органи-
зација и дава мислење и предлози за нив, врши и други ра-
боти утврдени со самоуправната спогодба за здружување 
во работна организација и со статутот на работната орга-
низација односно со законот. 

Работоводниот орган на работната организација ја 
координира работата на работоводните органи на основ-
ните организации во составот на работната организација 
во рамките на работите што се вршат во работната орга-
низација, во согласност со самоуправната спогодба за 
здружување во работна организација, со статутот на ра-
ботната организација односно со законот. 

Одлуките што работоводниот орган на работната ор-
ганизација ги донесува се задолжителни и непосредно се 
извршуваат. 

Член 1508 
Кога индивидуалниот работоводен орган односно 

претседателот на колегијалниот работоводен орган на ра-
ботната организација ќе установи дека акт на работнички-
от совет или на други органи на основната организација е 
во спротивност со законот и со самоуправната спогодба 
за здружување, а индивидуалниот работоводен орган од-
носно претседателот на колегијалниот работоводен орган 
на основната организација тој акт не го запрел од извршу-
вање, ќе ги предупреди за тоа работоводниот орган и ра^ 
ботничкиот совет на основната организација. 
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Ако индивидуалниот работоводен орган односно 
претседателот на колегијалниот работоводен орган на ос-
новната организација ни во рок од осум дена од денот на 
предупредувањето не го запре од извршување актот од 
став 1 на овој член, а работничкиот совет односно другиот 
орган на основната организација не го усогласи тој акт во 
тој рок, индивидуалниот работоводен орган односно пре-
тседателот на колегијалниот работоводен орган на работ-
ната организација ќе го извести за тоа, во натамошен рок 
од три дена, надлежниот орган на општествено-политич-
ката заедница. 

Ако индивидуалниот работоводен орган односно 
претседателот на колегијалниот работоводен орган на ос-
новната организација во утврдените рокови не го запре од 
извршување актот на работничкиот совет или на другите 
органи на основната организација од ст. 1 и 2 на овој член, 
односно ако за тоа нб го извести надлежниот орган на оп-
штествено-политичката заедница, тој акт ќе го запре од-
носно тоа известување ќе го даде индивидуалниот работо-
воден орган односно претседателот на колегијалниот ра-
ботоводен орган на работната организација во натамошен 
рок од осум дена. 

Член 509 
Правата, обврските и одговорностите на индивидуал-

ниот работоводен орган односно на претседателот и на 
членот на колегијалниот работоводен орган на работната 
организација се утврдуваат со самоуправниот општ акт со 
кој се уредува работниот однос и со статутот, во соглас-

ност со самоуправната спогодба за здружување во работ-
ната организација. 

Индивидуалниот работоводен орган односно претсе-
дателот на колегијалниот работоводен орган на работна-
ва организација заснова работен однос и остварува права 
јод работниот однос во работната заедница, во согласност 
|со самоуправната спогодба за здружување во работна ор-
ганизација. 

Член 510 
Пред стапувањето на должност индивидуалниот ра-

ботоводен орган односно претседателот и член на колеги-
јалниот работоводен орган на работната организација 
потпишува изјава за прифаќањето на самоуправните оп-
шти акти од член 509 став 1 на овој закон, ако таква изјава 
не потпишал порано. 

Член 511 
Одредбите на овој закон за работоводниот орган на 

основната организација што се однесуваат на начинот на 
именувањето и разрешувањето, формирањето на конкур-
сната комисија, освен одредбата на член 477 став 5 од овој 
закон, распишувањето на конкурс и утврдувањето на 
предлогот за именување, утврдувањето на кандидатите, 
стапувањето на должност на работоводниот орган, зашти-
тата на правата на учесниците на конкурсот, начинот на 
именување на претседателот и членовите на колегијални-
от работоводен орган, вршителот на должноста на рабо-
товодниот орган, забраната на вршењето на функцијата, 
мандатот и повторното именување, ограничувањето на 
изборот во работничкиот совет, учеството во работата на 
работничкиот совет, одговорноста за законитоста на рабо-
тата, заштитата на правата, разрешувањето пред истекот 
на времето и поведувањето на постапка за разрешување -
се применуваат и врз работоводниот орган на работната 
организација. 

Оддел 3 
О р г а н и н а с л о ж е н а т а о р г а н и з а ц и ј а 

Член 512 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на орга-

ните на работната организација, освен одредбите на член 
497 ст. 2 и 3 и на член 504 од овој закон, се применуваат и 
врз органите на сложената организација. 

Оддел 4 
О р г а н и н а д р у г и т е ф о р м и н а з д р у ж у в а њ е 

н а т р у д о т и с р е д с т в а т а 
Член 513 

Органите на управување на банките, на осигурител-
ните организации и на деловните заедници се избираат 

врз делегатски основи и имаат положба, права, должности 
и одговорности утврдени со самоуправната спогодба за 
Здружување, во согласност со законот. 

Член 514 
Организациите на здружен труд што ги здружуваат 

трудот и средствата, а со тоа здружување не се организи-
раат во посебна организација на здружен труд, можат да 
формираат заеднички орган за вршење на работите од за-
еднички интерес, чиј состав, избор, положба, права, 
должности и одговорности, како и отповик се утврдуваат 
со самоуправната спогодба за здружување, во согласност 
со законот. 

Заедничкиот орган од став 1 на овој член се формира 
врз делегатски основи. 

Оддел 5 
О р г а н и н а р а б о т н а т а о р г а н и з а ц и ј а 

Член 515 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на одлу-

чувањето на работниците со лично изјаснување, на работ-
ничкиот совет и извршниот орган на работничкиот совет 
на основната организација и на нивната одговорност, се 
применуваат и врз одлучувањето на работниците со лично 
изјаснување, врз работничкиот совет и извршниот орган 
на работничкиот совет на работната заедница, ако со за-
кон не е определено поинаку. 

Член 516 
Работната заедница има раководител на работната 

заедница кога е тоа предвидено со самоуправната спогод-
ба, со статутот односно со закон. 

Раководителот на работната заедница раководи со 
работата на работната заедница, го координира процесот 
на трудот во работната заедница, се грижи за стручна, на-
времена и врз законот и самоуправниот општ акт заснова-
ност на предлог-актот што го подготвува работната заед-
ница, ги извршува одлуките на работничкиот совет на ра-
ботната заедница, на работничкиот совет на организација-
та На здружен труд и на нивните извршни органи. 

Раководителот на работната заедница го именува и 
разрешува работничкиот совет на организацијата на 
здружен труд, по претходно прибавено мислење од работ-
ничкиот совет на работната заедница. 

Раководителот на работната заедница во вршењето 
на своите права, должности и одговорности е одговорен 
пред работничкиот совет на организацијата на здружен 
труд и пред работничкиот совет на работната заедница. 

Работниците во работната заедница и нејзиниот ра-
ководител се одговорни за својата работа пред работовод-
ниот орган на организацијата на здружен труд. 

Член 517 
Во остварувањето на заедничките работи, работници-

те на работната заедница работат според упатствата, на-
соките и налозите од работоводниот орган на организаци-
јата на здружен труд во чиј состав се. 

Работоводниот орган на организацијата на здружен 
труд во остварувањето на своите овластувања утврдени со 
самоуправната спогодба за здружување може да го прене-
се вршењето на одделни работи врз одделни работници од 
работната заедница. 

Член 518 
Одредбите на овој закон за работоводниот орган на 

основната организација што се однесуваат на начинот на 
именувањето и разрешувањето, на формирањето на кон-
курсната комисија, освен одредбата на член 477 став 5 од 
овој закон, на распишувањето на конкурс и утврдувањето 
на предлогот за именување, на утврдувањето на кандида-
тите, стапувањето на должност, на заштитата на правата 
на учесниците на конкурсот, на вршителот на должноста 
работоводен орган, на забраната на вршењето на функци-
јата, на мандатот и повторното именување, на ограничу-
вањето на изборот во работничкиот совет и на учеството 
во работата на работничкиот совет, на разрешувањето 
Пред истекот на времето, на условите и постапката за раз-
решување, на одговорноста за законитоста на работата и 
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на заштитата на неговите права - сообразно се применува-
ат и врз раководителот на работната заедница. 

/ 
Глава III 

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ЗДРУЖЕНИ-
ОТ ТРУД 

Член 519 

Органите на организацијата на здружен труд се 
должни да им обезбедат редовно, навремено, вистинито, 
целосно и според содржината и формата достапно извес-
тување на работниците, и тоа за целокупното работење на 
организацијата на здружен труд и за нејзината материјал-
но-финансиска состојба, за стекнувањето и распределбата 
на доходот и користењето на средствата, за резултатите 
остварени со здружувањето на средствата од минатиот 
труд во сите форми на здружување на трудот и средства-
та, за подготовките за општонародна одбрана и за оства-
рувањето на општествената самозаштита, како и за други-
те прашања од интерес за управувањето, одлучувањето и 
остварувањето на самоуправната работничка контрола. 

Работниците имаат право и должност да бараат да 
бидат известени за работата и за извршувањето на одлу-
ките на работничкиот совет и на извршниот орган и за ра-
ботата на работоводниот орган на основната организаци-
ја, на работната организација, на сложената организација 
и на другите организации и заедници во кои ги здружиле 
трудот и средствата. . 

Синдикатот може да бара работниците да бидат из-
вестени за работата и извршувањето на одлуките од став 2 
на овој член. 

Член 520 
Органите на организацијата на здружен труд се 

должни работниците дати известуваат на начин кој овоз-
можува секој работник да се запознае со извештаите на 
тие органи, да ги разгледа и да утврди свои ставови. 

Начинот и роковите за известување на работниците, 
прашањата за кои се известуваат работниците, како и кои 
органи се одговорни за известувањето на работниците, се 
уредуваат со законот, со статутот и со друг самоуправен 
општ акт на организацијата на здружен труд. 

Член 521 
Известувањата што им се даваат на работниците на 

организацијата на здружен труд се доставуваат и до орга-
нот на самоуправната работничка контрола и до синдика-
тот. 

Член 522 
Работничкиот совет и работоводниот орган на орга-

низацијата на здружен труд се должни да ги известуваат 
работниците и синдикатот за предупредувањата, наодите 
и одлуките на општествениот правобранител на само-
управувањето, на службата на општественото книговод-
ство, на органот надлежен за вршење надзор над закони-
тоста на работата на организацијата на здружен труд, на 
судовите, на органите на општествено-политичките заед-
ници односно на синдикатот, ако тие органи го бараат 
тоа. 

Член 523 
Неизвршувањето на должноста за известување на ра-

ботничкиот совет и на другите органи на организацијата 
на здружен труд, на работниците и синдикатот, претставу-
ва повреда на правата на работниците. 

Со неизвршување на должноста за известување на ра-
ботниците и синдикатот, работоводниот орган чини и по-
вреда на работната обврска. 

Ако поради неизвестувањето или свесното давање на 
невистинито известување не би се донела одлука или би се 
донела одлука со која се повредуваат самоуправните пра-
ва, општествената сопственост и други општествени инте-
реси или и се нанесува штета на организацијата на 
здружен груд или на општествената заедница, работовод-
ниот орган за повреда на самоуправната функција одгова-
ра и материјално. 

Глава IV 
САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА КОНТРОЛА 

Член 524 
Заради остварување и заштита на своите самоуправ-

ни права и на општествената сопственост, работниците во 
организациите на здружен труд имаат право и должност 
да остваруваат самоуправна работничка контрола непос-
редно, преку органите на управувањето и преку посебен 
орган на самоуправната работничка контрола. 

Работниците во организацијата на здружен труд и во 
други форми на здружување на трудот и средствата оства-
руваат самоуправна работничка контрола на начинот ут-
врден со статутот, со самоуправната спогодба и со друг 
самоуправен општ акт. 

Член 525 
Работничкиот совет на организацијата на здружен 

труд е должен да му обезбеди на секој работник во органи-
зацијата на здружен труд да остварува увид во исправите, 
списите и извештаите заради запознавање со материјално-
-финансиската состојба на организацијата на здружен 
труд и со нејзиното работење. 

Работоводниот орган ќе им овозможи на работници-
те увид во сите исправи, спи^и и извештаи, освен ако тие 
исправи, списи и извештаи имаат карактер на деловна или 
на друга тајна утврдена со законот или врз основа на зако-
нот. 

Начинот на запознавање на работниците со работе-
њето, со планот, со деловната политика и со други праша-
ња од интерес за работниците се уредува со самоуправни-
от општ акт на организацијата на здружен труд. 

Одлуките, заклучоците и ставовите од интерес за ЈОС-
тварувањето на самоуправната работничка контрола, во 
форма на изводи од записниците од седниците на органи-
те во организацијата на здружен труд, се објавуваат на со-
одветен начин најдоцна во рок од седум дена од денот на 
одржувањето на седницата на која се донесени. 

Член 526 
Работничкиот совет, работоводниот орган и работни-

ците со посебни овластувања и одговорности во организа-
цијата на здружен труд се должни на работникот што ќе 
им се обрати да му овозможат увид во нивната работа, на 
начинот утврден со самоуправниот општ акт. 

Органите во организацијата на здружен труд се 
должни, во рамките на својот делокруг, да даваат одговор 
на мислењата и предлозите на работниците, на начинот и 
во роковите утврдени со самоуправните општи акти на 
организацијата на здружен труд. 

Работникот кој на собир на работниците, на седница 
на работничкиот совет или во рамките на други форми на 
одлучување, односно во вршењето на самоуправната ра-
ботничка контрола во организацијата на здружен труд, ќе 
стави забелешка или предлог и ќе изнесе мислење и ќе ба-
ра дополнителни податоци и дополнителен извештај за 
трудот и работењето на организацијата на здружен труд и 
за меѓусебните односи во трудот, не може поради тоа да 
биде повикан на одговорност, ниту ставен во понеповолна 
положба. 

Работоводниот орган односно работникот со посебни 
овластувања и одговорности што ќе го повика работникот 
на одговорност или врз основа на чие влијание ќе се стави 
работник во понеповолна положба, чини потешка повреда 
на самоуправувачката функција и на работната обврска. 
Потешка повреда на самоуправувачката функција и на ра-
ботната обврска чини работоводниот орган односно ра-
ботникот со посебни овластувања и одговорности ако му 
оневозможи на работникот увид во исправите и работење-
то на организацијата на здружен труд. 

Работоводниот орган, работникот со посебни овлас-
тувања и одговорности или кој и да е друг работник, чини 
потешка повреда на самоуправувачката функција и на ра-
ботната обврска ако член на органот на самоуправната 
работничка контрола односно органот на самоуправната 
работничка контрола го попречува или оневозможува во 
вршењето на неговата функција. 
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Член 527 
Работничкиот совет во вршењето на функцијата на 

самоуправна работничка контрола остварува контрола 
над работата на извршниот орган, на работоводниот ор-
ган и на стручните служби во организацијата на здружен 
труд. 

Работничкиот совет, во вршењето на контрола над 
работата на извршниот орган, на работоводниот орган и 
на стручните служби, им дава насоки и упатства заради 
отстранување на утврдените неправилности. 

Член 528 
Работничкиот совет на организацијата на здружен 

труд е должен да го разгледа секој предлог на органот на 
самоуправната работничка контрола и да ги отстрани не-
правилностите односно да го извести органот на самоуп-
равната работничка контрола за утврдената состојба, пре-
земените мерки или за ставот по определено прашање. 

Во случај на несогласност помеѓу работничкиот со-
вет и органот на самоуправната работничка контрола од-
лучуваат работниците, во согласност со самоуправната 
спогодба за здружување односно со статутот. 

Член 529 • 
Во основната организација се формира орган на са-

моуправната работничка контрола. 
Органот на самоуправната работничка контрола во 

основната организација врши контрола над: спроведува-
њето на статутот и другите самоуправни општи акти на 
основната организација и на самоуправните спогодби и 
општествените договори; спроведувањето на одлуките на 
работниците, на органите на управување, на извршниот 
орган и на работоводниот орган и на согласноста на тие 
акти и одлуки со самоуправните права, должности и инте-
реси на работниците; остварувањето на работните обвр-
ски и самоуправувачките функции на работниците и на ор-
ганите на основната организација; одговорното и општес-
твено и економски целесообразното користење на општес-
твените средства и располагањето со нив; примената на 
начелото на распределбата според трудот во распоредува-
њето на чистиот доход и распределбата на средствата за 
лични доходи; контрола над остварувањето на заштитата 
на општствената сопственост, остварувањето и заштитата 
на правата на работниците во меѓусебните односи во 
здружениот труд; известувањето на работниците за пра-
шањата од интерес за одлучувањето и контрола во основ-
ната организација; и во поглед на остварувањето на дру-
гите самоуправни права, должности и интереси на работ-
ниците. 

Орган на самоуправната работничка контрола се 
формира и во работната заедница. 

Член 530 _ 
Орган на самоуправната работничка контрола се 

формира врз делегатски основи и во работната организа-
ција, сложената организација, задругата, банката и друга 
финансиска организација, во заедницата за осигурување 
на имоти и лица, самоуправната интересна заедница, и во 
друга самоуправна организација и заедница, на начинот 
определен со самоуправната спогодба за здружување, во 
согласност со законот. 

Во постапката за предлагање на кандидати за члено-
ви на органот на самоуправната работничка контрола 
учествува синдикатот. 

Член 531 
Членовите на органот на самоуправната работничка 

контрола во основната организација и во работната заед-
ница ги избираат и отповикуваат работниците на начинот 
определен со самоуправниот општ акт, во согласност со 
законот. 

Членовите на органот на самоуправната работничка 
контрола од член 530 став 1 на овој закон ги избираат и 
отповикуваат работниците во основните самоуправни ор-
ганизации односно заедници, што се здружени во'соодвет-
ни организации односно заедници, и тоа врз начелата на 
делегатскиот систем, ако со законот не е определено пои-
наку. 

Листата на кандидатите за членови на органот на са-
моуправната работничка контрола ја утврдува и кандида-
ционата постапка ја спроведува синдикатот. 

Отповик на членовите на органот на самоуправната 
работничка контрола се врши и на предлог од синдикатот. 

Член 532 
Правата, должностите и одговорностите на членови-

те на органот на самоуправната работничка контрола се 
уредуваат со статутот и со друг самоуправен општ акт, во 
согласност со законот. 

Органот на самоуправната работничка контрола на 
основната организација има право да остварува контрола 
во работната организација, сложената организација, бан-
ките и други финансиски организации, во самоуправните 
интересни заедници и во сите други форми на здружување 
во кои работниците на основната организација ги 
здружуваат својот труд и средствата, заради контрола над 
целиот тек на општесетвената репродукција, во соработка 
со органите на самоуправната работничка контрола во 
тие организации односно заедници. 

Член 533 
Работоводниот орган на организацијата на здружен 

труд е должен да го обезбеди вршењето на администра-
тивно-стручните работи за потребите на органот на само-
управната работничка контрола. 

Органот на самоуправната работничка контрола 
може утврдувањето на определени факти од значење за ос-
тварувањето на неговата функција да им го довери на со-
одветни стручњаци надвор од својата самоуправна орга-
низација односно заедница. 

Член 534 
Во остварувањето на своите права и должности, орга-

нот на самоуправната работничка контртола има право 
да се обраќа до органите надлежни за вршење надзор над 
законитоста на работата на организацијата на здружен 
труд, до општествениот правобранител на самоуправува-
њето, до службата на општественото книговодство и до 
други органи на општествениот надзор и контролата, ка-
ко и до синдикатот и да соработува со нив. 

Органите и организациите од став 1 на овој член се 
должни на органот на самоуправната работничка контро-
ла да му ги даваат податоците што се неопходни за врше-
ње на самоуправната работничка контрола, во согласност 
со законот. 

Член 535 
Ако органите во организацијата на здружен труд до 

кои се обратил органот на самоуправната работничка кон-
трола заради отстранување на недостатоците, не ги от-
странат навреме тие недостатоци, органот на самоуправ-
ната работничка контрола ќе ги извести за тоа работнич-
киот совет на организацијата на здружен труд и синдика-
тот. 

Ако работничкиот совет не преземе мерки односно 
ако работниците не донесат одлука за преземање на мерки 
за отстранување на уочените недостатоци, органот на са-
моуправната работничка контрола ќе ги извести за тоа 
синдикатот, надлежните органи на општествениот надзор 
и органот надлежен за вршење надзор над законитоста на 
работата на органите на организацијата на здружен труд. 

Ако органот на самоуправната работничка контрола 
смета дека со одлука, друг акт или мерка на работничкиот 
совет се повредуваат самоуправните права на работници-
те или општествената сопственост, или дека таквиот акт 
работничкиот совет го донел спротивно на ставовите на 
работниците, ќе му укаже на работничкиот совет на уоче-
ните недостатоци, и за тоа ќе го извести синдикатот. 

Ако работничкиот совет по повод предупредувањето 
од органот на самоуправната работничка контрола не ја 
преиначи својата одлука или мерка од став 3 на овој член, 
органот на самоуправната работничка контрола ќе му 
предложи на собранието на општествено-политичката за-
едница да ја запре од извршување одлуката или другиот 
акт односно мерка со која се повредуваат самоуправните 
права на работниците или општествената сопственост. 

Член 536 
За член на органот на самоуправната работничка 

контрола не може да биде избран член на работничкиот 
совет, член на извршниот орган, како и работник кој, сог-
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ласно со законот, не може да биде избиран за делегат во 
работничкиот совет. 

Член 537 
Органот на самоуправната работничка контрола сво-

ите заклучоци ги донесува на седници. 

Член 538 
Органот на самоуправната работничка контрола е 

должен за својата работа и ставови да ги известува работ-
ниците во роковите и на начинот утврдени со статутот, со 
самоуправната спогодба за здружување и со други самоу-
правни општи акти. 

Г л а в а V 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА САМОУПРАВУВАЧ-
КИТЕ ФУНКЦИИ 

Член 539 
Работникот е лично одговорен за совесното вршење 

на самоуправувачките функции. 
Со статутот на основната организација, со само-

управната спогодба за здружување во работна организа-
ција односно во сложена организација, во согласност со 
законот, се утврдуваат обврските на членовите на работ-
ничкиот совет, на членовите на извршниот орган, на инди-
увидуалниот работоводен орган односно на претседате-
лот и членовите на колегијалниот работоводен орган како 
и на членовите на органот на самоуправната работничка 
контрола - во вршењето на самоуправувачките функции, 
видовите на одговорноста за повреда на тие обврски и по-
стапката за утврдување на одговорноста. 

Со статутот се утврдуваат и обврските на работници-
те во вршењето на самоуправувачките функции. 

Член 540 
Делегатите во работничкиот совет односно во друг 

соодветен орган на управувањето на организацијата на 
здружен труд за својата работа одговараат пред работни-
ците и пред органот во кој се избрани. 

Делегатите во работничкиот совет на основната орга-
низација за својата работа лично се одговорни пред работ-
ниците на основната организација. 

Делегатите во работничкиот совет на работната ор-
ганизација односно на сложената организација, за својата 
работа лично се одговорни пред работниците и работнич-
киот совет на основната организација во која се избрани. 

Работниците можат да го отповикаат својот делегат 
во работничкиот совет на основната организација и на 
друга организација на здружен труд. 

Ако делегатот на основната организација во работ-
ничкиот совет на работната организација односно 
сложената организација не постапува според насоките, ра-
ботничкиот совет на основната организација ќе ги извести 
за тоа работниците и може да предложи поведување на по-
стапка за негов отповик. 

Член 541 
Ако работничкиот совет, надвор од рамките на свои-

те овластувања, спротивно на предупредувањето од рабо-
товодниот орган, од извршниот орган, од органот на са-
моуправната работничка контрола, од општествениот 
правобранител на самоуправувањето, од службата на оп-
штественото книговодство, од органот на инспекцијата 
или од друг надлежен орган донесе одлука со која & се на-
несува штета на организацијата на здружен труд, работо-
водниот орган е должен да ја запре од извршување таква-
та одлука и да се поведе постапка пред судот на здружени-
от труд. 

Член 542 
Членовите на извршниот орган се договорни за своја-

та работа пред работничкиот совет што ги избрал и пред 
работниците на организацијата на здружен труд во која ги 
вршат своите функции. 

Членовите на извршниот орган се одговорни особе-
но: за извршување на одлуката на работничкиот совет и 
одлуката што работниците ја донеле со лично изјаснува-
ње; за редовно, навремено, вистинито и целосно известу-
вање на работничкиот совет и на работниците што според 

содржината и формата им е достапно; за штета настаната 
со извршување на одлука донесена врз основа на нивните 
предлози, ако при давањето на тој предлог прикриле факт 
или свесно им дале невистинити известувања на работнич-
киот совет или на работниците. 

Ако во постапката за разгледување на работата на из-
вршниот орган, работничкиот совет односно работниците 
ја оценат неповолно работата на тој орган или на одделен 
негов член, работничкиот совет може да ги разреши од 
должноста извршниот орган или одделни негови членови. 

Член 543 
Членовите на извршниот орган поднесуваат матери-

јална одговорност за штетата настаната со извршување 
на одлука донесена по нивни предлог, ако при давањето 
на предлогот прикриле факти или свесно им дале невисти-
нити известувања на работничкиот совет или на работни-
ците. 

Член 544 
Индивидуалниот работоводен орган односно претсе-

дателот и членовите на колегијалниот работоводен орган 
се одговорни за својата работа пред работничкиот совет 
што ги именувал и пред работниците на организацијата 
на здружен труд во која ги вршат своите функции. 

Работоводниот орган е одговорен за совесното врше-
ње на своите функции, за стручна, навремена и врз зако-
нот и самоуправниот општ акт заснованост на предлогот 
на одлуката или на друг акт, за резултатите од работење-
то на организацијата на здружен труд, како и за организи-
рањето и усогласувањето на процесот на трудот во орга-
низацијата, во рамките на неговите права и должности. 

Одредбите на овој закон за материјалната одговор-
ност на членовите на извршниот орган се применуваат и 
врз индивидуалниот работоводен орган и врз членовите 
на колегијалниот работоводен орган. 

Работничкиот совет на организацијата на здружен 
труд ја утврдува одговорноста од став 2 на овој член, а ра-
ботоводниот орган може да поведе постапка пред судот 
на здружениот труд ако смета дека фактите за неговата 
одговорност се погрешно или нецелосно утврдени. 

Заклучокот на работничкиот совет или одлуката на 
судот на здружениот труд со која е утврдена одговорноста 
на работоводниот орган претставува основ за поведување 
постапка за разрешување на работоводниот орган. 

Член 545 
Одговорноста на членот на извршниот орган, на ин-

дивидуалниот работоводен орган и на претседателот од-
носно на членовите на колегијалниот работоводен орган 
се утврдува зависно од нивното влијание врз донесување-
то или извршувањето на одлуката. 

Г л а в а VI 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ, САМОУПРАВНИ СПО-
ГОДБИ И ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОПШТИ АКТИ 

Оддел 1 
З а е д н и ч к и о д р е д б и 

Член 546 
Како самоуправни општи акти се сметаат општестве-

ните договори, и самоуправните спогодби со кои на општ 
начин се уредуваат самоуправните односи и другите оп-
шти акти на организациите на здружен труд и на други са-
моуправни организации и заедници. 

Член 547 
Учесниците во самоуправното спогодување и оп-

штественото договарање се рамноправни. 
Самоуправната спогодба и општествениот договор 

се склучуваат слободно и согласно со изразената волја на 
учесниците. 

Член 548 
Самоуправните општи акти мораат да бидат во сог-

ласност со уставот, а не можат да бидат во спротивност со 
законот и начелата на моралот на социјалистичкото само-
управно општество. 
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Член 549 
Постапката за самоуправно спогодување и општес-

твено договарање е јавна. 
Јавноста на постапката се обезбедува на начин што, 

во согласност со законот, ќе го утврдат учесниците во са-
моуправното спогодување и општественото договарање. 

Член 550 
Измените и дополненијата на самоуправната спогод-

ба, општествениот договор или на друг самоуправен општ 
акт се вршат на начинот и според постапката според која 
се склучува односно донесува. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, кога 
се вршат измени и дополненија на самоуправната спогод-
ба, општествениот договор или на друг самоуправен општ 
акт со кој не се вршат промени во поглед на правата, об-
врските и одговорностите и на материјалните односи за 
кои е тоа утврдено со самоуправните општи акти, тие из-
мени и дополненија можат да се вршат според посебна по-
стапка, утврдена со тој самоуправен општ акт. 

Член 551 
Самоуправните општи акти се објавуваат пред да 

влезат во сила. 
Самоуправните општи акти се објавуваат на начинот 

утврден со самоуправниот општ акт, ако за одделни видо-
ви самоурпавни општи акти не е со законот определено 
поинаку. 

Во самоуправниот општ акт може да се утврди, во 
согласност со законот, дека тој акт или оддени негови од-
редби можат да имаат повратно дејство само ако тоа го 
дозволува природата на односите што се уредуваат со тој 
самоуправен општ акт. 

Член 552 
Со самоуправната спогодба и општествениот дого-

вор може да се предвиди арбитража или друг начин на ре-
шавање на споровите што ќе настанат во спроведувањето-
на спогодбата односно на договорот. 

Ако со самоуправната спогодба односно со општес-
твениот договор не е предвидена арбитража или друг на-
чин на решавање на споровите што ќе настанат во спрове-
дувањето на спогодбата односно договорот, тие спорови 
ги решава судот на здружениот труд. 

Оддел 2 
О п ш т е с т в е н и д о г о в о р и 

Член 553 
Со општествен договор се обезбедува и усогласува 

самоуправното уредување на општествено-економските и 
други односи од поширок заеднички интерес за учесници-
те во договорот или од општ општествен интерес,, а особе-
но во областите на планирањето, цените, распоредување-
то на доходот и распределбата на средствата за лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка на работниците, меѓу-
народната размена, политиката на вработување во Југо-
славија и во странство и на заштитата и унапредувањето 
на човековата средина. 

Општествен договор склучуваат органот на оп-
штствено-политичката заедница и заинтересираните орга-
низации на здружен труд, коморите и други општи 
здруженија, самоуправните интересни заедници, месните 
заедници, другите самоуправни организации и заедници, 
синдикатот и другите општествено-политички организции 
и општествени организации. 

Член 554 
Учесниците во општественото договарање спогодбе-

но ја утврдуваат постапката за склучување на општестве-
ниот договор. 

Член 555 
Општествениот договор, од името на учесниците на 

договорот, го склучуваат нивните овластени органи. 
Кога со општествен договор се обезбедува и усогла-

сува самоуправното уредување на односите за чие уреду-
вање работниците лично се изјаснуваат според одредбите 

на овој закон, овластениот орган на организацијата на 
здружен труд може да го склучи општествениот договор 
ако претходно го прифатат мнозинството работници во 
секоја основна организација во состав на организацијата 
на здружен труд што го склучува општествениот договор. 

Член 556 
Општествениот договор ги обврзува учесниците што 

го склучиле или пристапиле кон него да ги преземаат по-
требните мерки за негово спроведување. 

Учесникот во општествениот договор е општествено-
-политички одговорен поради непридржувањето кон об-
врските од тој договор. 

Со општествениот договор може, зависно од каракте-
рот на општествено-економските и другите самоуправни 
односи, од положбата, улогата, правата и должностите на 
учесниците во договорот, покрај општествено-политичка-
та одговорност, да се утврди и материјалната одговор-
ност на учесниците на договорот. 

Член 557 
Кон склучениот општествен договор можат дополни-

телно да пристапат организации, заедници и органи кои 
не учествувале во неговото склучување. 

Врз пристапувањето кон општествениот договор со-
образно се применуваат одредбите на член 555 од овој за-
кон. 

Пристапување кон општествен договор може да се 
изврши со посебна изјава во писмена форма. 

Член 558 
Општествениот договор престанува да важи на денот 

што согласно ќе го утврдат сите учесници. 

Член 559 
Секој учесник може во секое време да го откаже свое-

то учество во општествениот договор, ако со тој договор 
не е определено времето кога учесникот може да го откаже 
своето учество. 

Отказот се доставува до сите учесници во општестве-
ниот договор. 

Отказниот рок изнесува шест месеци, ако со општес-
твениот договор не е определен друг рок. Отказниот рок 
започнува да тече од денот кога отказот е доставен до 
учесникот во општествениот договор до кого е доставен 
најдоцна. 

Оддел 3 
С а м о у п р а в н и с п о г о д б и 

Член 560 
Со самоуправна спогодба се уредуваат и се усогласу-

ваат општествено-економските и други самоуправни од-
носи и интереси во општествената репродукција и во дру-
гите форми на остварување на општествено-економската 
положба на работниците и другите работни луѓе и на ни-
вните самоуправни организации и заедници, а особено: се 
здружува трудот на работниците во основната организа-
ција; се здружува трудот на работниците во работната за-
едница; се здружуваат трудот и средствата во работни ор-
ганизации и други организации на здружен труд, банки и 
други финансиски организации, заедници за осигурување 
на имоти и лица, самоуправни интересни заедници, како и 
во други форми на здружување на трудот и средствата; се 
утврдуваат основите на планот; се усогласуваат интереси-
те во општествената поделба на трудот и во општествена-
та репродукција; се утврдуваат основите и мерилата за 
распоредување на доходот; се утврдуваат критериумите 
за самоуправно уредување на цените; се утврдуваат осно-
вите и мерилата за распоредување на доходот остварен со 
заедничко работење; се уредуваат односите во остварува-
њето на слободна размена на трудот; се уредуваат меѓу-
себните права, обврски и одговорности на работниците во 
здружениот труд и мерките за нивно остварување, односи-
те во спроведувањето на општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита, како и односите во заштитата 
и унапредувањето на човековата средина. 

Самоуправна спогодба меѓусебно склучуваат работ-
ниците во основната организација односно во работната 
заедница, организациите на здружен труд, банките и други 
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финансиски организации, заедниците за осигурување на 
имоти и лица, самоуправните интересни заедници и други 
самоуправни организации и заедници, стопанските комо-
ри и други општи здруженија на самоуправните организа-
ции и заедници и синдикатот. 

Учесници во самоуправната спогодба, покрај синди-
катот, можат да бидат и други општествено-политички 
организации, кога се утврдуваат односите од интерес за 
остварувањето на нивните цели и задачи, утврдени со ни-
вниот статут. 

Општествено-политичките заедници, нивните органи 
и организации можат да бидат учесници во самоуправната 
спогодба кога, врз начелото на рамноправност, средствата 
со кои располагаат ги здружуваат меѓусебно или со основ-
ните организации или со други самоуправни организации 
и заедници. 

Во самоуправната спогодба може да биде учесник и 
работен човек кој врши земјоделска, занаетчиска или дру-
га дејност односно работен човек кој самостојно во вид на 
занимање врши професионална дејност, кога тој ги 
здружува својот труд и средства со трудот на работниците 
и со средствата на општествената репродукција во основ-
ната организација односно кога ги здружува својот труд и 
средства во земјоделска задруга или во друга форма на 
здружување на трудот и средствата. 

Член 561 
Со самоуправната спогодба можат, во рамките на оп-

штествено-економските и други самоуправни односи, да 
се утврдат поединечните меѓусебни права и обврски на за-
интересираните организации на здружен труд односно на 
други општествени правни лица - учесници во самоуправ-
ната спогодба во поглед на здружувањето на трудот и 
средствата или остварувањето на други поединечни зада-
чи и работи од заеднички интерес, со соодветно учество на 
сите учесници во заеднички остварениот доход и во заед-
ничкото поднесување на ризикот. 

Не се сметаат, во смисла на овој закон, како самоуп-
равни спогодби правните работи што учесниците во само-
управната спогодба ги склучуваат меѓусебно или со трети 
лица во прометот на стоки и услуги без учество на дого-
ворните страни во остварениот доход и во заедничкото-
поднесување на ризикот (договор за продажба, за заем, за 
градење, за превоз и др.). 

Во смисла на овој закон, не се сметаат како самоуп-
равни спогодби ни правните работи што, надвор од само-
управниот однос, со организација на здружен труд ги 
склучуваат одделни земјоделци или други работни луѓе 
кои вршат дејност со личен труд со средства на трудот во 
сопственот на граѓани односно работни луѓе кои самостој-
но во вид на занимање вршат професионална дејност, во 
поглед на едногодишна или пократка обврска за испорака 
на производи, извршување на работи или слични меѓусеб-
ни обврски. 

Член 562 
Ако самоуправната спогодба е склучена заради ос-

тварување на недозволен интерес и цел, или за предмет 
што е недозволен, таа не произведува правно дејство. 

Целта и предметот на самоуправната спогодба се не-
дозволени ако не се во согласност со уставот или ако се во 
спротивност со законот или со начелата на моралот на со-
цијалистичкото самоуправно општество. 

Член 563 
Иницијатива за склучување на самоуправната спо-

годба даваат работниците односно другите работни луѓе 
непосредно или преку своите самоуправни организации 
или заедници, како и преку синдикатот или друга општес-
твено-политичка организација, општествено-политичка 
заедница и преку стопанската комора. 

Член 564 
Синдикатот има право да дава предлози за склучува-

ње на самоуправни спогодби. 
Синдикатот учествува во склучувањето на самоуп-

равната спогодба со која се уредува работниот однос на 
работниците во здружениот труд или се утврдуваат осно-
вите и мерилата за распоредување на чистиот доход и за 
распределба на средствата за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка на работниците. 

Ако синдикатот не ја потпише самоуправната спо-
годба од став 2 на овој член, организацијата на здружен 
труд има право таквата спогодба да ја применува, а син-
дикатот може да поведе спор пред судот на здружениот 
труд, ако за спорот не е надлежен уставниот суд. 

Судот на здружениот труд ќе ја поништи самоуправ-
ната спогодба односно одделни нејзини одредби ако ут-
врди дека со нив се повредуваат самоуправните права на 
работниците, дека во распоредувањето на чистиот доход и 
распределбата на средствата за лична и заедничка потро-
шувачка на работниците се нарушуваат односите што му 
одговараат на начелото на распределбата според трудот 
или се нарушува нормалниот тек на општествената репро-
дукција, дека со нив на друг начин се нарушува спроведу-
вањето на политиката утврдена со општествените плано-
ви и општествените договори или се повредуваат начела-
та на моралот на социјалистичкото самоуправно општес-
тво. 

Во случаите од став 4 на овој член на работниците им 
се обезбедува исплата на загарантираниот личен доход. 

Член 565 
Постапка за склучување на самоуправна спогодба по-

меѓу организациите на здружен труд односно другите суб-
јекти од член 560 ст. 2 до 4 на овој закон се поведува на 
писмен предлог од овластениот орган на кој и да било 
учесник. 

Член 566 
Ако собранието на општествено-политичката заедни-

ца пропишало дека определени самоуправни организации 
и заедници се должни да спроведат постапка за самоуп-
равно спогодување, секоја самоуправна организација од-
носно заедница на која се однесува таа обврска може да 
поднесе предлог за склучување на самоуправна спогодба. 

Ако во пропишаниот рок ниедна од самоуправните 
организации односно заедници не поднесе предлог за 
склучување на самоуправна спогодба, тој предлог може да 
го поднесе синдикатот или надлежниот орган на општес-
твено-политичката заедница. 

Член 567 
Самоуправната спогодба помеѓу организациите на 

здружен труд односно другите субјекти од член 560 ст. 2 
до 4 на ОВОЈ закон, ја склучуваат нивните овластени орга-
ни. 

Самоуправната спогодба од став 1 на овој член што 
се однесува на прашањата за кои со законот е пропишано 
лично изјаснување на работниците може да биде полно-
важно склучена од името на организацијата на здружен 
труд само ако претходно ја прифатат мнозинството ра-
ботници во секоја организација во составот на таа органи-
зација. 

Член 568 
Ако учесник во самоуправното спогодување без оп-

равдана причина се откаже од натамошното учество во 
постапката за склучување на самоуправна спогодба и по-
ради тоа не ќе доЈде до склучување на таа спогодба, 
должен е на учесникот кому му е доверено извршувањето 
на определени подготвителни дејствија да му надомести 
сразмерен дел од трошоците направени за извршување на 
тие дејствија (трошоци на изработката на елаборати и 
др). 

Ако заинтересираните учесници не се спогодат за ви-
сочината на надоместот, учесникот што смета дека има 
право на надомест на трошоците може да бара за тоа да 
одлучи судот на здружениот труд. 

Член 569 
Правата, обврските и одговорностите на учесниците 

во самоуправната спогодба настануваат од денот на нејзи-
ното склучување, ако со самоуправната спогодба не е оп-
ределено поинаку. 

Член 570 
Ако учесникот во самоуправната спогодба смета дека 

со самоуправната спогодба се повредуваат општествено-
-економските или други самоуправни односи утврдени со 
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уставот или законот, може на другите учесници да им 
предложи да се преиспита самоуправната спогодба. 

Предлог во смисла на став 1 од овој член можат да 
поднесат и синдикатот, општествениот правобранител на 
самоуправувањето и собранието на соодветната општес-
твено-политичка заедница. 

Организацијата на здружен труд, друга самоуправна 
организација и заедница која не е учесник во самоуправна-
та спогодба може да им предложи на учесниците во само-
управната спогодба да се преиспита самоуправната спо-
годба во делот за кој смета дека со него се повредува 
нејзино право или интерес заснован врз законот. 

Член 571 
Предлогот за преиспитување на самоуправната спо-

годба се доставува во писмена форма до сите учесници во 
самоуправната спогодба, кои се должни во рок од 30 дена 
од денот на доставувањето на предлогот да се изјаснат за 
основаноста на предлогот. 

Ако сите учесници во самоуправната спогодба се сог-
ласни со предлогот, должни се во рок од 30 дена од денот 
на доставувањето на изјаснувањето да ја изменат или до-
полнат самоуправната спогодба во делот на кој се однесу-
ва предлогот и за тоа да го известат предлагачот. 

Ако учесниците во самоуправната спогодба не поста-
пат според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, предлага-
чот може пред судот на здружениот труд да поведе по-
стапка заради утврдување дека самоуправната спогодба 
која на општ начин не ги уредува општествено-економски-
те и други самоуправни односи е ништовна во целост од-
носно во определен дел. 

Член 572 
Самоуправната спогодба односно одделен нејзин дел 

се ништовни ако не се во согласност со уставот или ако се 
спротивни на законот или на начелата на моралот на со-
цијалистичкото самоуправно општество. 

Во поглед на ништовноста на самоуправната спогод-
ба односно на одделен нејзин дел со кој се утврдуваат ма-
теријалните обврски на учесниците, како и во поглед на 
правните последици од ништовноста, сообразно се приме-
нуваат начелата што важат за договорите. 

Член 573 
Самоуправната спогодба престанува да важи во оп-

ределен ден или со настапувањето на определен настан, 
ако сите нејзини учесници во писмена форма се согласат 
со тоа. 

Ако со самоуправната спогодба е определен рокот на 
нејзиното важење, самоурпавната спогодба престанува да 
важи со истекот на тој рок, ако учесниците пред истекот 
на тој рок не се спогодат да се продолжи важноста на са-
моуправната спогодба. 

Ако со самоуправната спогодба е определено дека 
престанува да важи со настапувањето на определен на-
стан, самоуправната спогодба престанува да важи со на-
стапувањето на тој настан, ако со друга самоуправна спо-
годба или со законот не е определено поинаку. 

Ако сите учесници во спогодбата не се согласни дека 
настапил настанот поради кој самоуправната спогодба 
престанува да важи, заинтересираниот учесник може пред 
арбитражата утврдена со самоуправната спогодба однос-
но пред судот на здружениот труд да бара да се утврди де-
ка самоуправната спогодба престанала да важи. 

Член 574 
Учесникот може да ја откаже самоуправната спогод-

ба под условите и според постапката предвидена со само-
управната спогодба, во согласност со законот. 

Самоуправната спогодба за учесник што ја откажал 
престанува да важи по истекот на отказниот рок предви-
ден во самоуправната спогодба, кој почнува да тече од де-
нот на доставувањето на отказот до сите учесници во са-
моуправната спогодба. 

Ако во самоуправната спогодба не е предвиден отка-
зен рок, самоуправната спогодба престанува да важи за 
учесникот што ја откажал самоуправната спогодба по ис-
текот на шест месеци, почнувајќи од последниот ден во го-
дината во која е доставен отказот до сите учесници во са-
моуправната спогодба. 

Член 575 
Секој учесник во самоуправната спогодба може да 

предложи, заради променети околности поради кои суш-
тествено е отежнато извршувањето на материјалната об-
врска на учесниците во спогодбата, да се изврши измена 
на таа спогодба. 

Ако учесник во самоуправната спогодба по предло-
гот на заинтересираниот учесник не се согласи со измена-
та на самоуправната спогодба поради променетите окол-
ности, арбитражата предвидена со самоуправната спогод-
ба односно судот на здружениот труд може, на барање од 
заинтересираниот учесник, да ја раскине самоуправната 
спогодба, ако утврди дека за тоа постојат оправдани при-
чини. 

Раскинување на самоуправната спогодба не може да 
се бара ако учесникот што се повикува на променетите 
околности бил должен, во време на склучувањето на само-
управната спогодба, да ги земе предвид тие околности 
или ако можел да ги избегне или совлада. 

Учесникот што бара раскинување на самоуправната 
спогодба не може да се повикува на променетите околнос-
ти што настанале по истекот на рокот определен за испол-
нување на неговата обврска. 

Ако се усвои барањето за раскинување на самоуправ-
ната спогодба ќе му се наложи, на барање од другите учес-
ници, на учесникот што барал раскинување да му даде на 
другиот учесник праведен надомест за штетата што ја 
претрпел поради тоа. ^ 

Член 576 
Учесникот во самоуправната спогодба, врз основа на 

која за учесниците во самоурпавната спогодба настанува-
ат материјални обврски, може да бара самоуправната спо-
годба да се раскине со учесникот во самоуправната спо-
годба кој и покрај опомената потрајно не ги извршува сво-
ите обврски од самоурпавната спогодба. 

Член 577 
Ако самоуправната спогодба ја склучиле повеќе од 

два учесника, а причините за раскинување на самоуправ-
ната спогодба поради променетите околности или поради 
неиспоклнувањето на обврските од самоуправната спогод-
ба се однесуваат само на некој учесник, самоуправната 
спогодба не се раскинува во поглед на другите учесници, 
ако тоа не и се противи на природата на односите уредени 
со самоуправната спогодба или на интересот што учесни-
ците имале намера да го остварат со самоуправната спо-
годба. 

Член 578 
Учесникот во самоуправната спогодба што не ги из-

вршува материјалните обврски што ги презел со самоуп-
равната спогодба, одговорен е за надомест на штетата 
што со тоа им ја предизвикал на другите учесници во са-
моуправната спогодба. 

Ако за случај на неизвршување на материјалната об-
врска до страна на учесникот во самоуправната спогодба 
со таа спогодба е предвиден паричен надомест во корист 
на друг учесник во спогодбата, а со неизвршувањето на 
обврската е предизвикана штета поголема од износот на 
паричниот надомест, оштетениот учесник има право и на 
надомест на штетата над износот на паричниот надомест. 

Член 579 
Со самоуправната спогодба се утврдуваат материјал-

ната и други видови одговорност на учесниците во само-
управната спогодба. 

Ако самоуправната спогодба не се спроведува, се 
спроведува постапка за утврдување на мерки за спроведу-
вање на спогодбата и мерки за утврдување на одговорнос-
та. 

Предлог за утврдување на одговорноста може да да-
де секој учесник во самоуправната спогодба. 

Член 580 
Врз самоуправната спогодба односно врз одделни не-

' јзини одредби со кои се утврдуваат поединечните права и 
обврски од материјален карактер на учесниците во спогод-
бата, се применуваат прописите за облигационите односи 
во поглед на извршувањето на обврските, ако не се во 
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спротивност со карактерот на односите уредени со овој за-
кон. 

Член 581 
Во случај на раскинување на самоуправната спогодба 

што ја склучиле два учесника, учесниците се ослободуваат 
од сите обврски, освен од обврската да ја надоместат ште-
тата, односно да го платат паричниот надомест. 

Учесникот што ги извршил своите обврски, во целост 
или делумно, има право на поврат на она што го дал во 
извршувањето на обврските односно право на надомест за 
користа што ја остварил другиот учесник. 

Во случај на раскинување на самоуправната спогодба 
што ја склучиле повеќе од два учесника, одредбите од ст. 1 
и 2 на овој член се применуваат врз учесниците во поглед 
на кои е раскината самоуправната спогодба. 

Член 582 
Ако исполнувањето на материјалната обврска на 

еден учесник во самоуправната спогодба станало невоз-
можно поради настани за кои не се одговорни ниту тој ни-
ту другите учесници, нивните меѓусебни обврски преста-
нуваат, а ако некоја од тие обврски е извршена, може да се 
бара поврат на она што е дадено. 

Во случај на делумна невозможност да се изврши ма-
теријална обврска за која не е одговорен ниеден од учесни-
ците во самоуправната спогодба, секој учесник може да 
бара сразмерно намалување на своите обврски. 

Ако во случај на делумна невозможност да се изврши 
материјалната обврска од став 2 на овој член сразмерното 
намалување на обврските не му одговара на оправданиот 
интерес на некој учесник во самоуправната спогодба, тој 
учесник може да бара да се утврди дека самоуправната 
спогодба спрема него е без дејство. 

Ако извршувањето на материјалната обврска на не-
кој учесник во самоуправната спогодба станало невоз-
можно поради настан за кој е одговорен тој или друг учес-
ник во самоуправната спогодба, сообразно се применува-
ат одредбите од ст. 1 до 3 на овој член, а учесникот што е 
одговорен за настапувањето на настанот е должен да му ја 
надомести штетата на другиот учесник. 

Член 583 
Одредбите на овој закон за самоуправната спогодба 

се применуваат сообразно: 
1) врз договорите со кои се уредуваат самоуправните 

односи помеѓу работниците на работната заедница и орга-
низациите, заедниците односно органите за кои тие вршат 
работи; 

2) врз договорите што ги склучуваат работните луѓе 
кои самостојно, во вид на занимање, вршат професионал-
ни дејности - во поглед на здружувањето во привремена 
или потрајна работна заедница; 

3) врз договорите што ги склучуваат земјоделците 
или други работни луѓе кои самостојно вршат дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓа-
ни, односно работните луѓе кои самсотојно, во вид на за-
нимање, вршат професионални дејности - во поглед на 
здружувањето на трудот и средствата врз самоуправна ос-
нова со организации на здружен труд односно со задруги. 

4) врз договорите за основање на привремена дого-
ворна работна единица, и 

5) врз договорите за основање на договорни органи-
зации. 

Член 584 
Со застареноста престанува правото да се бара ис-

полнување на материјалните обврски што произлегуваат 
од самоуправната спогодба, и тоа: 

1) плаќањето на износот на личниот доход и друго 
побарување на работник од работниот однос; 

2) плаќање на надоместот за штета предизвикана со 
повреда на самоуправната спогодба; 

3) плаќањето на паричниот надомест од член 578 став 
2 на овој закон; 

4) исполнувањето на друга индивидуална обврска ко-
ја како предмет има определено давање или чинење про-
ценливо во пари. 

Врз застареноста на барањата од став 1 на овој член 
сообразно се применуваат општите одредби за застаренос-
та на побарувањата, со тоа што тие барања застаруваат за 
три години. 

Оддел 4 
Д р у г и с а м о у п р а в н и о п ш т и а к т и 

Член 585 
Како други самоуправни општи акти, во смисла на 

овој закон, се сметаат актите со кои на општ начин се уре-
дуваат општествено-економските и други самоуправни 
односи помеѓу работниците односно другите работни лу-
ѓе во организациите на здружен труд, самоуправните ин-
тересни заедници и други самоуправни организции и заед-
ници, се уредува начинот на остварувањето на правата, 
обврските и одговорностите во тие организации и заедни-
ци, се утврдуваат органите во тие организации и заедни-
ци, нивниот делокруг, овластувањата и начинот на оства-
рувањето на нивната функција и се уредуваат други пра-
шања од внатрешната организација на трудот и работење-
то во самоуправните организации и заедници (статут, пра-
вилник, одлука со која на општ начин се уредуваат опреде-
лени прашања, деловник и др.). 

Член 586 
Со самоуправната спогодба и статутот се утврдува 

кои самоуправни општи акти се донесуваат во организа-
цијата на здружен труд, во друга самоуправна организаци-
ја и заедница, прашањата што се уредуваат со тие акти, 
кој ги донесува и постапката за нивно донесување. 

Со статутот односно со друг самоуправен општ акт, 
во согласност со статутот, се уредува постапката за доне-
сување и извршување на поединачните самоуправни акти 
во организацијата на здружен труд во остварувањето на 
правата, обврските и одговорностите на работниците. 

Член 587 
Во основната организација можат со еден самоупра-

вен општ акт да се уредат соодветните општествено-еко-
номски и други самоуправни односи, во согласност со ста-
тутот на основната организација и со самоуправната спо-
годба за здружување во работна организација. 

Соодветните општествено-еконоМски и други само-
управни односи што се уредуваат со самоуправните оп-
шти акти на работната организација можат да се уредат 
со еден самоуправен општ акт, во согласност со самоуп-
равната спогодба за здружување во работна организација. 

Член 588 
Основните организации во составот на иста работна 

организација односно работните организации во рамките 
на иста сложена организација на здружен труд можат оп-
ределени општествено-економски и други самоуправни 
односи да ги уредат со еден самоуправен општ акт (заед-
нички самоуправен општ акт). 

Заедничкиот самоуправен општ акт на основните ор-
ганизации односно на рбетните организации се донесува 
како заеднички правилник или друг заеднички самоупра-
вен општ акт. 

Со заедничкиот самоуправен општ акт на основните 
организации односно на работните организции не можат 
да се уредуваат односите и прашањата што се уредуваат 
со статутот на основните организации односно со стату-
тот на работните организации. 

Член 589 
Заедничкиот самоуправен општ акт на основните ор-

ганизации во составот на иста работна организација не-
посредно се применува во основните организации што го 
усвоиле. 

Заедничкиот самоуправен општ акт на работните ор-
ганизации во рамките на сложената организација на 
здружен труд непосредно се применува во работните орга-
низации што го усвоиле. 

Член 590 
Предлогот на заедничкиот самоуправен општ акт на 

сите основни организации во составот на иста работна ор-
ганизација го утврдува работничкиот совет на работната 
организација и им го поднесува на работничките совети 
на основните организации. 

** Предлогот на заедничкиот самоуправен општ акт на 
сите работни организции во рамките на сложената орга-
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ниазција на здружен труд го утврдува рботничкиот совет 
на сложената организација на здружен труд и им го подне-
сува на рбвтничките совети на работните организации. 

Секоја основна организација може предлогот за доне-
сување на заедничкиот самоуправен општ акт, во смисла 
на ст. 1 и 2 од овој член, да му го поднесе на работничкиот 
совет на работната организација, а работната органиазци-
ја - на работничкиот совет на сложената организација на 
здружен труд. 

Член 591 
Заедничкиот самоуправен општ акт, со кој се уреду-

ваат односите за кои работниците одлучуваат со лично из-
јаснување е донесен кога ќе го усвои мнозинството работ-
ници во секоја основна организација. 

Заедничките самоуправни општи акти на основните 
организации односно на работните организации во рамки-
те на сложената организација на здружен труд што ги до-
несуваат работничките совети на основните организации 
односно работничките совети на работните организации 
се донесуваат на начинот утврден со статутот на работна-
та организација односно на сложената организација на 
здружен труд. 

Член 592 
Заедничкиот самоуправен општ акт не може да биде 

во спротивност со самоуправната спогодба за здружување 
во работна организација односно во сложена органиазција 
на здружен труд. 

Член 593 
Одредбите на овој закон за самоуправните општи ак-

ти на основната организација односно на работната орга-
низација се однесуваат и на заедничките самоуправни оп-
шти акти, ако со овој закон не е поинаку определено. 

Одредбите на овој закон за заедничките самоуправни 
општи акти на основните организации односно на работ-
ните организции се применуваат и врз заедничките само-
управни општи акти на работните заедници во организа-
циите на здружен труд, како и врз заедничките самоуправ-
ни општи акти на другите самоуправни организации и за-
едници, ако со законот не е поинаку определено. 

Член 594 
Статутот на основната организација го донесуваат, 

на предлог од работничкиот совет, работниците на основ-
ната организација на здружен труд со мнозинство гласови 
на сите работници. Другите самоуправни општи акти на 
основната организација ги донесуваат работниците со 
мнозинство гласови на сите работници на основната орга-
низација односно работничкиот совет со мнозинство гла-
сови на сите членови на работничкиот совет. 

Статутот на работната организација односно на 
сложената органиазција го донесуваат, на предлог од ра-
ботничкиот совет, работниците на основните организации 
на таа организација со мнозинство гласови на сите работ-
ници во секоја од тие организации. Другите самоуправни 
општи акти на работната организација односно на 
сложената организација ги донесува, во согласност со са-
моуправната спогодба за здружување и со статутот, нејзи-
ниот работнички совет со мнозинство гласови на сите чле-
нови на советот. 

Член 595 
Статутот на организацијата на здружен труд и на 

друга самоуправна организација и заедница не може да 
биде во спротивност со самоуправната спогодба за 
здружување, а другите нивни самоуправни општи акти 
мораат да бидат во согласност со статутот. 

Одредбите на другите самоуправни општи акти што 
се во спротивност со самоуправната спогодба за 
здружување и со статутот не можат да се применуваат. 

Сите поединечни акти што ги донесуваат органите и 
овластените работници во организацијата на здружен 
труд мораат да бидат во согласност со соодветните само-
управни општи акти. 

Член 596 
Самоуправните општи акти на организацијата на 

здружен труд мораат да се усогласат со обврските презе-
мени со самоуправните спогодби што ги склучила таа или 
кон кои пристапила. 

Член 597 
Толкување на самоуправниот општ акт дава донесу-

вачот на тој акт. 
Со статутот на организацијата на здружен труд се ут-

врдува постапката за давање толкување на самоуправниот 
општ акт. 

Член 598 
Во основната организација мора да се обезбеди секој 

работник да ги има самоуправната спогодба за здружува-
ње на трудот на работниците во основната организација, 
статутот и другите самоуправни општи акти со кои се уре-
дува работниот однос, со измените и дополненијата што 
ќе се извршат по нивното донесување, а мораат да му би-
дат достапни и другите самоуправни општи акти на ос-
новната организација. 

Член 599 
Организацијата на здружен труд е должна на собра-

нието на општината на чија територија е седиштето или 
дејноста на организацијата, на општествениот правобра-
нител на самоуправувањето, на службата на општествено-
то книговодство и на другите органи определени со зако-
нот, по нивно барање, да им го достави на увид самоуп-
равниот општ акт што им е потребен заради вршење на 
нивните права и должности. 

Г л а в а V I I 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА САМОУПРАВНИТЕ 
ПРАВА И ОПШТЕСТВЕНАТА СОПСТВЕНОСТ 

Оддел 1 
Ф о р м и и м е р к и н а о п ш т е с т в е н а т а з а ш т и -

т а 

Член 600 
Во остварувањето на општествена заштита на оп-

штествената сопственост се обезбедува заштита на соција-
листичките самоуправни општествено-економрки односи 
врз основа на општествената сопственост. 

Со општествената заштита, во смисла на одредбата 
на став 1 на овој член, се обезбедува заштита на правото 
на работа со општествени средства и на другите права врз 
основа на општествената сопственост тогаш кога се оне-
возможува или ограничува нивното остварување, кога се 
врши узурпација на општествените средства или на друг 
начин незаконито се располага со општествените сред-
ства, или кога општествените средства се користат спро-
тивно на природата и намената на општествените сред-
ства, потешко се повредуваат општествените интереси во 
користењето, управувањето и располагањето со општес-
твените средства, или кога на друг начин се оневозможува 
остварувањето на општествената функција на општестве-
ната сопственост. 

Член 601 
Собранието на општествено-политичката заедница, 

во остварувањето на општествената заштита, презема 
привремени мерки ако во организацијата на здружен труд 
се суштествено нарушени самоуправните односи или по-
тешко се оштетени општествените интереси, или ако орга-
низацијата на здружен труд не ги извршува обврските ут-
врдени со законот. 

Член 602 9 
Привремените мерки на општествена заштита, ут-

врдени со закон, ги презема собранието на општината, а 
кога е предвидено со закон - и собранието на други оп-
штествено-политички заедници. 

Привремените мерки на општествена заштита ги пре-
зема собранието на општествено-политичката заедница на 
чија територија е седиштето на организацијата на 
здружен труд. 

Член 603 
Ќе се смета, во смисла на овој закон, дека во органи-

зацијата на здружен труд се нарушени самоуправните од-
носи: 

I т 
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1) ако не се остваруваат правата на работниците да 
одлучуваат во основната органиазција за утврдувањето и 
распоредувањето на чистиот доход и за распределбата на 
средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка 
на работниците или ако се отстапува од основите и мери-
лата за распоредување на чистиот доход и за распределба 
на средствата за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка на работниците утврдени со самоуправната спогод-
ба и со друг самоуправен општ акт; 

2) ако не е обезбедено остварување на правото на ра-
ботникот да управува со трудот и работењето на органи-
зацијата на здружен труд и да одлучува за општествените 
средства во основната организација; 

3) ако не е обезбедено остварување на правото на ра-
ботниците во основната организација непосредно и рам-
ноправно да ги уредуваат и остваруваат правата и об-
врските од меѓусебните односи во здружениот труд, како и 
да одлучуваат за прашањата за кои е предвидено за нив да 
се одлучува со лично изјаснување; 

4) ако на работниците во дел на организацијата на 
здружен труд им се оневозможува да се организираат како 
основна организација кога се исполнети условите за тоа, 
или да одлучуваат за други промени во организацијата; 

5) ако во организацијата.на здружен труд, во рокот 
определен со законот, не се донесе самоуправниот општ 
акт чие донесување според законот е задолжително; 

6) ако не е обезбедено редовно, навремено, вистинито 
и целосно известување на работниците за прашањата и 
односите што се од значење за остварувањето на самоуп-
равните права на работниците; 

7) ако не е обезбедено остварување на самоуправната 
работничка контрола; 

8) ако во работничкиот совет на работната организа-
ција не е застапена секоја основна организација во нејзи-
ниот состав; 

9) ако органот во организацијата на здружен труд не 
ги врши работите од својот делокруг или ги пречекори 
своите овластувања, а со тоа суштествено се нарушуваат 
самоуправните права или општествената сопственост, и 

10) во други случаи предвидени со закон. 
Собранието на општествено-политичката заедница 

утврдува дали, во случаите од став 1 на овој член, суштес-
твено се нарушени самоуправните односи во органиазци-
јата на здружен труд. 

Член 604 
Ќе се смета, во смисла на овој закон, дека организа-

цијата на здружен труд ги оштетила општествените инте-
реси : 

1) ако не го донесе планот во рокот определен со ста-
тутот на основната органиазција, со самоуправната спо-
годба за здружување или со закон; 

2) ако со распоредувањето на чистиот доход осносно 
со распределбата на средствата за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка на работниците ги нарушува односи-
те што му одговараат на начелото на распределбата спо-
ред трудот или го нарушува текот на општествената реп-
родукција; 

3) ако општествените средства, што потрајно не ги 
користи, не и ги отстапи за користење на заинтересирана-
та организација на здружен труд, во согласност со законот 
и со самоуправната спогодба, или ако општествените 
средства ги користи општествено-економски нецелесооб-
разно, или општествените средства потрајно не ги обнову-
ва, не ги зголемува и не ги унапредува, а за нивното обно-
вување, зголемување и унапредување постојат економски 
и дригу услови; 

4) ако не обезбедува остварување на правата на ра-
ботниците во поглед на нивната материјална и социјална 
сигурност; 

5) ако започне инвестициона изградба, а не обезбеди-
ла средства за завршување на изградбата; 

6) ако, вршејќи работење спротивно на прописите и 
на самоуправните општи акти, и нанесе поголема штета 
на општествената заедница; 

7) Ако не ги спроведува пропишаните и со самоуп-
равните општи акти утврдени мерки за заштита при рабо-
тата; 

8) ако не ги спроведува пропишаните или со самоуп-
равниот општ акт утврдени мерки за заштита и унапреду-
вање на човековата средина; 

9) ако не ги остварува задачите од општонародната 
одбрана и општествената самозаштита; 

10) во други случаи предвидени со закон. 
Собранието на општествено-политичката заедница 

утврдува дали во случаите од став 1 на овој член се потеш-
ко оштетени општествените интереси. 

Член 605 
Ќе се смета, во смисла на овој закон, дека организа-

цијата на здружен труд не ги извршува обврските утврде-
нис о закон ако зачестено или подолго време не ги из-
вршува тие обврски спрема општествената заедница. 

Член 606 
Собранието на општествено-политичката заедница 

може спрема организацијата на здружен труд да ги презе-
ме следните привремени мерки на општествена заштита: 

1) да го смени работоводниот орган; 
2) да смени од должноста одделни работници со по-

себни овластувања и одговорности; 
3) да го распушти работничкиот совет; 
4) да го распушти извршниот орган; 
5) да го распушти органот на самоуправната работ-

ничка контрола; 
6) да ја распушти дисциплинската комисија; 
7) привремено да го ограничи остварувањето на оп-

ределени самоуправни права на работниците; 
8) да именува привремен орган во организацијата на 

здружен труд; 
9) да определи и дру^и привремени мерки пропиша-

ни со законот. 
Привремените мерки од точ. 7) и 8) став 1 на овој 

член не можат да траат подолго од времето определено со 
закон, а можат да траат најмногу една година. 

Член 607 
Иницијатива за преземање на привремени мерки на 

општествена заштита спрема организцијата на здружен 
труд може да поведе собирот на работниците на основна-
та организација, органот на самоуправната работничка 
контрола, синдикатот, службата на општественото книго-
водство, основачот на организацијата на здружен труд, 
надлежниот орган на собранието на општествено-поли-
тичката заедница, судот и доверителите. 

Општествениот правобранител на самоуправувањето 
има право и должност на собранието на општествено-по-
литичката заедница да му поднесе предлог за преземање 
намерките од став 1 на овој член. 

Член 608 
Одлуката за распуштање на работничкиот совет 

содржи и одредби за распишување на избори за нови чле-
нови на работничкиот совет. 

Член 609 
Одлуката за распуштање на извршниот орган содржи 

и одредби за рокот во кој работничкиот совет е должен да 
изврши избор на членовите на новиот извршен орган. 

До изборот на новиот извршен орган, правата и 
должностите на тој орган привремено ги врши работнич-
киот совет. 

Член 610 
, Одлуката за сменување на работоводниот орган на 

организацијата на здружен труд содржи и одредби за рас-
пишување на конкурс за избор на нов работоводен орган, 
како и за именување на лицата што привремено ќе ги 
вршат правата и должностите на работоводниот орган. 

Член 611 
Со одлуката за сменување на работник кој има посеб-

ни овластувања и одговорности се именува работникот 
што до именувањето на новиот таков работник ќе ги врши 
работите на сменетиот работник и се определува рокот во 
кој ќе се именува односно распореди друг работник кој 
има посебни овластувања и одговорности. 

Член 612 
Собранието на општествено-политичката заедница 

може во организација на здружен труд да именува привре-

V 
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мен орган ако во неа се извршат особено тешки повреди 
од чл. 603 до 605 на овој закон. 

Член 613 
Пред донесувањето на одлуката за преземање на при-

времена мерка на општествена заштита, собранието на 
општествено-политичката заедница може на работниците 
во организацијата на здружен труд да им определи рок за 
отстранување на причините што се основ за преземање на 
привремена мерка. 

Ако во определениот рок во организацијата на 
здружен труд не се отстранат причините кои се основ за 
преземање на привремената мерка од став 1 на овој член, 
собранието на општествено-политичката заедница може 
да донесе одлука за именување на привремен орган и да ги 
утврди мерките за отстранување на причините поради кои 
е определена оваа Лерка. 

Член 614 
Одлуката за именување на привремен работоводен 

орган и неговите овластувања се запишуваат во судскиот 
регистар. 

Член 615 
Со одлуката на собранието на општествено-политич-

ката заедница со која се именува привремен орган се ут-
врдува дали им престанува работата на сите или на оддел-
ни органи на организацијата на здружен труд и кои фун-
кции на управувањето односно кои извршни или работо-
водни функции ги презема привремениот орган. 

Член 616 
Мандатот на привремениот орган престанува со де-

нот на истекот на времето за кое е именуван. 
Привремениот орган, органот на управување, работ-

ниците во организацијата на здружен труд, синдикатот и 
општествениот правобранител на самоуправувањето 
можат на собранието на општествено-политичката заед-
ница што ја донело одлуката за преземање на привремена 
мерка на општествена заштита да му предложат да пре-
стане примената на таа одлука и пред определеното вре-
ме, ако престанале причините поради кои е донесена таа 
одлука. 

Собранието на општествено-политичката заедница 
што го именувало привремениот орган е должно, во текот 
на траењето на привремената мерка, да ја следи таа мерка 
и да оцени дали уште постојат причини за применување 
на привремената мерка. 

Престанувањето на мерките од став 1 на овој член се 
запишува во судскиот регистар. 

Член 617 
Одлуката за преземање на привремена мерка на оп-

штествена заштита е коначен акт. 
Против одлуката со која се презема привремена мер-

ка на општествена заштита може да се поведе постапка за 
испитување на законитоста кај судот на здружениот труд. 

Предлог за поведување постапка во смисла на став 2 
од овој член можат да поднесат: органот кој со одлуката 
на собранието на општествено-политичката заедница е 
сменет или распуштен односно работникот со посебни ов-
ластувања и одговорности кој со таквата одлука е сменет 
и работниците на собирот на работниците кога е преземе-
на мерката привремено ограничување аа остварувањето 
на определени самоуправни права на работниците, и син-
дикатот, како и општествениот правобранител на самоуп-
равувањето. 

Член 618 
Одредбите на овој закон за привремените мерки на 

општествена заштита сообразно се применуваат и врз ор-
ганот на управување, извршниот орган и работоводниот 
орган во работната заедница на организацијата на 
здружен труд, во банката, заедницата за осигурување, зем-
јоделската или друга задруга, самоуправната интересна 
заедница и друга самоуправна организација и заедница, 
ако со законот не е определено поинаку. 

Член 619 
Одредбите на чл. 600 до 618 од овој закон сообразно 

се применуваат и врз заштитата на самоуправните права 

на работниците и на општествената сопственост во други 
самоуправни организации и заедници, ако со законот не е 
определено поинаку. 

Оддел 2 
Р е ш а в а њ е н а с п о р о в и ш т о н е м о ж е л е д а 

се р е ш а т п о р е д о в е н п а т 
Член 620 

По повод спорот што ќе настане помеѓу работници 
на одделни делови на организациите на здружен труд од-
носно работници и органи во организацијата или работ-
ници во организација и орган на општествено-политичка-
та и самоуправната интересна заедница, што не можел да 
се реши по редовен пат, работниците го известуваат син-
дикатот и имаат право и должност да бараат свикување на 
вонреден собир. 

Доколку синдикатот веднаш не свика собир, работни-
ците можат сами да организираат собир. 

Во време на свикувањето и одржувањето на собирот 
не можат да се доведат во прашање суштествените фун-
кции на процесот на работата односно на дејноста на ор-
ганизацијата на здружен труд. 

На овој собир на работниците присуствуваат претсе-
дателот на работничкиот совет, работоводниот орган, а 
ако спорот настанал помеѓу работници во организација и 
орган на општествено-политичката заедница - и претстав-
ник на општествено-политичката заедница и општестве-
ниот правобранител на самоуправувањето. 

Работниците на собирот на работниците ги утврдува-
ат своите барања и предлозите за решавање на спорните 
прашања. 

Член 621 
Работничкиот совет е должен, ако спорното прашање 

е во негов делокруг, веднаш а најдоцна во рок од седум де-
на, да донесе одлука за барањето на работниците и со неа 
да ги запознае работниците и синдикатот. 

Работничкиот совет е должен пред донесувањето на 
одлуката да го прибави ставот на синдикатот. 

Ако работничкиот совет не донесе одлука во соглас-
ност со одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, синдикатот, на 
барање од работниците или по сопствена иницијатива, по-
ведува постапка за утврдување на одговорноста на члено-
вите на работничкиот совет. 

Во донесувањето на одлуката, работничкиот совет е 
должен да го разгледа барањето на работниците, настана-
тата ситуација и причините поради кои спорот не е решен 
по редовен пат. 

Член 622 
Ако поради спор дошло до прекин на работата и, во 

врска со тоа, до нарушување во самоуправните односи 
или техничко-технолошкиот и производствениот процес, 
синдикатот веднаш поведува и води постапка за формира-
ње на заеднички одбор за решавање на настанатиот спор. 
Доколку синдикатот не поведе постапка за формирање на 
заеднички одбор, одбор формираат работниците. 

Ако до спорот од став 1 на овој член дојде во органи-
зација на здружен труд која врши дејност или работи од 4 

посебен општествен интерес односно која произведува во-
оружување и воена опрема, работниците се должни за тоа, 
пред свикување вонреден собир, да го известат надлежни-
от орган на општествено-политичката заедница односно 
органот што врши контрола над работата во производ-
ството на вооружување и воена опрема. 

Одборот се формира од претставници на работници-
те, на работничкиот совет и синдикатот. 

Ако до спор дошло во организација на здружен труд 
од посебен општествен интерес односно помеѓу работни-
ци во таа организација и орган на општествено-политич-
ката и самоуправната интересна заедница, покрај делега-
тите на работниците, претставниците на работничкиот со-
вет и синдикатот, во заедничкиот одбор свои претставни-
ци веднаш определува општествено-политичката односно 
самоуправната интересна заедница. 

Заедничкиот одбор го разгледува барањето на работ-
ниците, ги оценува причините за спорот и веднаш, а нај-
доцна во рок од 10 дена, предлага мерки и акции што во 
рамките на своите права, должности и одговорности, тре-
ба да ги преземе работничкиот совет и органот на општес-
твено-политичката заедница. 
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Заедничкиот одбор дава предлог за утврдување на 
личната и колективната одговорност. 

Во случај на спор што довел до прекин на работата 
од став 1 на овој член не можат да се доведат во прашање 
суштествените функции на процесот на работата односно 
на дејноста на организацијата на здружен труд. 

Член 623 
Работничкиот совет е должен, врз основа на предло-

гот од заедничкиот одбор, да ја утврди одговорноста на 
работоводниот орган и на работниците со посебни овлас-
тувања и одговорности за прекинот на работата, односно 
ако во утврдениот рок не му поднеле на работничкиот со-
вет програма на мерки за отстранување на причините за 
спорот и одговорноста на работниците, во согласност со 
самоуправниот општ акт и со законот. 

Член 624 
Ако работниците или синдикатот не се задоволни со 

текот и начинот на решавање на спорот, надлежната орга-
низација на синдикатот ќе бара од собранието на соодвет-
ната општествено-политичка заедница да го разгледа што 
побргу барањето на работниците и да преземе соодветни 
мерки. 

Ако собранието на општествено-политичката заедни-
ца смета дека барањето од став 1 на овој член е оправдано 
-може, на барање од работниците, да го распушти работ-

ичкиот совет односно да го смени извршниот орган или 
аботоводниот орган, како и другите работници со посеб-
и овластувања и одговорности, ако поради нивната не-
равилна работа или постапување настанал спорот. 

Ако дојде до спор со орган на општествено-политич-
ката заедница, или ако дојде до спор од причина што се 
однесува на прашањата за кои не одлучуваат работниците 
со лично изјаснување или работничкиот совет, работнич-
киот совет ќе бара од собранието на општествено-поли-
тичката заедница која е надлежна, да донесе, во рамките 
на својата надлежност, соодветни прописи или мерки. 

Оддел 3 
Н а д з о р н а д з а к о н и т о с т а н а р а б о т а т а н а 

о р г а н и з а ц и и т е н а з д р у ж е н т р у д 

Член 625 
Надзор над законитоста на работата на организации-

те на здружен труд врши надлежниот орган на општината 
на чија територија е седиштето на организацијата на 
здружен труд, ако со закон не е пропишано дека надзор 
врши орган на друга општествено-политичка заедница. 

Како надзор над законитоста на работата, во смисла 
на одредбата на став 1 од овој член, се смета и надзорот во 
поглед на согласноста на самоуправните општи акти на 
организацијата на здружен труд со уставот и законот, ка-
ко и со другите самоуправни општи акти со кои мораат да 
бидат во согласност. 

Во вршењето надзор над законитоста на работата на 
организацијата на здружен труд, органот од став 1 на овој 
член ги има правата и должностите определени со закон. 

Член 626 
Во вршењето надзор над законитоста на работата на 

организацијата на здружен труд, собранието на општина-
та има право и должност да го запре, делумно или во це-
лост, од извршување секој самоуправен општ акт на орга-
низацијата на здружен труд што е спротивен на законот 
односно на самоуправниот општ акт со кој мора да биде 
во согласност. 

Член 627 
Ако индивидуалниот работоводен орган односно 

претседателот на колегијалниот работоводен орган на ор-
ганизацијата на здружен труд запрел од извршување само-
управен општ акт односно одлука на работничкиот совет 
или на друг орган во организацијата на здружен труд, што 
не е во согласност со уставот односно што е во спротив-
ност со законот, ќе го извести за тоа надлежното собрание 
на општината. Надлежното собрание на општината е 
должно, во рок од 30 дена од денот на приемот на известу-

вањето, да го разгледа запрениот самоуправен општ акт 
односно запрената одлука и да донесе решение. 

Ако во рокот од став 1 на овој член собранието на оп-
штината не донесе одлука, запрениот самоуправен општ 
акт односно одлука може да с)е применува. 

Член 628 
Собранието на општествено-политичката заедница 

може, во согласност со законот, да запре од извршување, 
одлука, друг акт и дејствие на организацијата на здружен 
труд со кои се повредуваат самоуправните права на работ-
ниците и општествената сопственост. 

Ако собранието на општината запрело од извршува-
ње самоуправен општ акт односно одлука на работнички-
от совет или на друг орган на организацијата на здружен 
труд, за која смета дека не е во согласност со уставот од-
носно дека е спротивна на законот, должно е во рок од 
осум дена од денот на донесувањето на решението за запи-
рање, да поведе пред уставниот суд постапка за оценување 
на уставноста односно законитоста на запрениот акт. 

Ако собранието на општината запрело од извршува-
ње самоуправен општ акт односно одлука на работнички-
от совет или на друг орган на организацијата на здружен 
труд, за која смета дека не е во согласност со друг самоуп-
равен општ акт со кој морала да биде во согласност 
должно е во рок од осум дена од денот на донесувањето на 
решението за запирање, да поведе пред судот на здружени-
от труд постапка за оцена на согласноста. 

Ако собранието на општината во роковите утврдени 
во ст. 2 и 3 од овој член не поведе постапка пред уставниот 
суд односно пред судот на здружениот труд, решението за 
запирање престанува да важи и самоуправниот општ акт 
што е запрен може да се применува. 

Член 629 
Организацијата на здружен труд е должна на органот 

што врши надзор над законитоста на нејзината работа, на 
негово барање, да му достави известување и податоци по-
требни за вршење на тој надзор. 

Член 630 
Одредбите на чл. 625 до 629 од овој закон за надзорот 

над законитоста на работата на организациите на здружен 
труд се применуваат и врз другите самоуправни организа-
ции и заедници, ако со законот не е определено поинаку. 

ДЕЛ ПЕТТИ 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Г л а в а I 

СТОПАНСКИ ПРЕСТАПИ 

Член 631 
Со парична казна од 1,500.000 до 45,000.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако се здружи или се поврзе со друга организација 
на здружен труд спротивно на условите предвидени со 
овој закон (член 24 став 2); 

2) ако пред донесувањето на актот за основање на ра-
ботна организација не го разгледа ине го усвои елабора-
тот за општествената или економската оправданост на ос-
новањето или ако не ги прибави за тоа потребните мисле-
ња или ако елаборатот не содржи констатација дека орга-
низациите на здружен труд не повеле иницијатива за осно-
вање на таква работна организација, ако ја основа општес-
твено-политичката заедница (чл. 321, 322 и 324). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице со парична казна од 
300.000 до 2,500.000 динари. 

Член 632 
Со парична казна од 750.000 до 22,500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1) ако пред окончувањето на спорот поведен по повод 
организирањето на основна организација, спротивно на 
волјата на работниците што донеле одлука за тоа органи-
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зирање, преземе мерки или донесе одлука со која се мену-
ваат правата, обврските и одговорностите на тие работни-
ци (член 297 став 3); 

2) ако врз работната заедница пренесе работи за кои 
одлучуваат органите на управување на организацијата на 
здружен труд, на самоуправната заедница и на општестве-
но-политичката заедница (член 377); 

3) ако со самоуправната спогодба не ги уреди права-
та, обврските или одговорностите на работната заедница 
во правниот промет со трети лица со општествените сред-
ства со кои располага работната заедница (член 381); 

4) ако врши дејност што не е запишана во судскиот 
регистар, ако со овој закон не е поинаку определено (член 
386); 

5) ако започне дејност или ги измени условите за 
вршење на дејноста пред да донесе надлежниот орган ре-
шение дека се исполнети условите во поглед на техничка-
та опременост, заштитата при работата или заштитата и 
унапредувањето на човековата средина или други пропи-
шани услови (член 387); 

6) ако ја промени својата дејност пред да се исполнат 
условите пропишани за тоа (чл. 388 и 389). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или во друго правно лице со парична казна од 
150.000 до 1,250.000 динари. 

Г л а в а I I 

ПРЕКРШОЦИ 

Член 633 
Со парична казна од 300.000 до 4,500.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружен труд или дру-
го правно лице: 

1) ако во текот на годината привремено го утврдува 
или исплатува личниот доход по основа на тековниот 
труд како аконтација за период подолг од еден месец 
(член 98 став 1); 

2) ако резултатите од трудот на работникот или свое-
то работење не ги искажува според определените показа-
тели (чл. 101 и 102); 

3) ако работникот кој засновал работен однос на оп-
ределено време го лиши од правата што му припаѓаат 
според одредбата на член 126 од овој закон; 

4) ако утврди подолго или пократко работно време 
отколку што е определено со законот или ако со распоре-
дот на работното време не обезбеди време за одмор во те-
кот на работата (член 140); 

5) ако го лиши од правото да се врати на работа ра-
ботникот кој ја прекинал работата поради извршување на 
воена обврска, или кој е упатен на работа во странство 
или кој е избран или именуван на општествена функција 
(чл. 147 и 148); 

6) ако во определениот рок не ја изврши правосилна-
та судска одлука донесена во постапката за заштита на 
правата на рботник (член 182); 

7) ако во пропишаниот рок не свика собир на работ-
ниците заради утврдување на постоењето на условите за 
организирање на основна организација (член 296 став 2); 

8) ако одлуката за организирање на основна органи-
зација во рок од осум дена од денот на нејзиното донесу-
вање не ја достави до сите основни организации во истата 
работна организација, односно до другите работници 
(член 297 став 1); 

9) ако одлуката за издвојување од составот на работ-
на организација во рок од осум дена од денот на нејзиното 
донесување не ја достави до сите основни организации во 
составот на работната организација и до органот на упра-
вување на работната организација (член 308 став 1); 

10) ако основањето, организирањето, конституирање-
то или престанувањето, статусните или други промени не 
ги пријави заради упис во судскиот регистар (чл. 285, 313, 
347, 358 и 424); 

И) ако своето седиште го премести на,територијата 
на друга општина, а за тоа не ги извести надлежниот ор-
ган на општината од чија територија го преместува се-
диштето и надлежниот орган на општината на чија тери-
торија го преместува седиштето (члем 394 став 4); 

12) ако овластувањата на својот застапник или огра-
ничувањето на неговите овластувања не ги запише во суд-
скиот регистар (член 413 став 5); 

13) ако именува индивидуален работоводен орган без 
јавен конкурс или без предлог од конкурсната комисија 
(член 477 став 4); 

14) ако не постапи според правосилната одлука на су-
дот на здружениот труд за разрешување на работоводни-
от орган (член 494 став 7); 

15) ако на работниците не им обезбеди редовно, на-
времено, вистинито и потполно известување за целокуп-
ното работење и за другите прашања од интерес за упра-
вувањето, одлучувањето и остварувањето на самоуправна-
та работничка контрола, или ако оневозможи да му се да-
дат на работникот податоци за работа или за извршување-
то на одлуките на работничкиот совет или на извршниот 
орган или за работата на работоводниот орган (член 519 
ст. 1 и 2); 

16) ако одлуката за именување на привремен работо-
воден орган не ја запише во судскиот регистар (член 614). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд со па-
рична казна од 150.000 до 1,000.000 динари. 

Член 634 
Со парична казна од 150.000 до 2,250.000 динари ќе се 

казни за прекршок организација на здружен труд или дру-
го правно лице: 

1) ако при исплатата на аконтацијата на личниот до-
ход на работникот не му врачи писмена пресметка според 
сите основи и мерила според кои е пресметана аконтацијг 
та (член 98 став 2); 

2) ако заснове работен однос со лице кое не ги испол 
нува пропишаните услови или со лице со кое не може да е 
заснова работен однос според овој закон (член 120 ст. 4 и 
и член 143 став 2); 

3) ако допушти работник да започне да работи пред 
да заснове работен однос на начинот и под условите ут-
врдени со самоуправниот општ акт со кој се уредува ра-
ботниот однос и со законот, освен ако во согласност со за-
конот врши привремени односно повремени работи (член 
121); 

4) ако на утврдениот начин не ги објави во огласот 
односно во конкурсот условите што работникот треба да 
ги исполни за вршење на работите односно работните за-
дачи, односно условите под кои се прима приправникот 
(член 122 ст. 2 и 3 и член 130 став 4); 

5) ако вопоглед на времето на траење заснове рабо-
тен однос со работник спротивно на самоуправниот општ 
акт со кој се уредува работниот однос или на законот 
(член 126 ст. 1, 2 и 3 и член 130 ст. 1 и 2); 

6) ако на работник му определи работни задачи или 
работи за чие вршење не е заснован работен однос или кои 
не и одговараат на неговата стручна подготовка или ра-
ботна способност стекната со работа (член 131); 

7) ако на работник не му ја достави во писмена форма 
одлуката дека му престанал работниот однос, со причини-
те за таквата одлука и со поука за правото на приговор 
(член 176); 

8) ако самоуправната спогодба не ја депонира во сто-
панската комора чиј член е (член 373); 

9) ако фирмата или називот не ги употребува во про-
метот онака како што е запишано во судскиот регистар 
(член 405 став 1); 

10) ако фирмата или називот или скратената ознака 
на фирмата или на називот не ги истакне на својата делов-
на просторија (член 405 став 3); 

11) ако известувањата што им се даваат на работни-
ците не ги достави истовремено до органот на самоуправ-
ната работничка контрола и до синдикатот (член 521); 

12) ако работникот и синдикатот не ги извести за 
предупредувањата, наодите и одлуките на општествениот 
правобранител на самоуправувањето,на службата на оп-
штественото книговодство, на органот надлежен за врше-
ње надзор над законитоста на работата, на судовите, орга-
ните на општествено-политичките заедници или на синди-
катот, на барање од тие органи односно организации 
(член 522); 

13) ако самоуправниот општ акт не го објави на начи-
нот утврден со самоуправниот општ акт или ако за оддел-
ни видови самоуправни општи акти со закон не е поинаку 
определено (член 551 став 2); 

14) ако на секој работник не му обезбеди да ги има са-
моуправната спогодба за здружување на трудот на работ-
ниците во основната организација, статутот и другите са-

,4 
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моуправни општи акти со кои се уредува работниот од-
нос, или ако не му ги стори достапни другите самоуправ-
ни општи акти (член 598); 

15) ако до собранието на општината на чија терито-
рија е нејзиното седиште не го достави секој самоуправен 
акт, или ако на барање од општествениот правобранител 
на самоуправувањето, од службата на општественото кни-
говодство или од друг со законот определен орган или ор-
ганизација не го достави на увид бараниот самоуправен 
општ акт (член 599); 

16) ако на органот кој врши надзор над законитоста 
на работата не му достави известувања или податоци по-
требни за вршењето надзор кога органот го бара тоа (член 
629). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд или во 
друго правно лице со парична казна од 75.000 до 500.000 
динари. 

Член 635 
,Со парична казна од 75.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок индивидуален работоводен орган во 
организацијата на здружен труд или во друго правно ли-
це: 

1) ако не обезбеди најмалку 30 дена за изјаснување на 
работниците за обврските на основната организација што 
се намируваат од нејзиниот доход (член 83 став 2); 

2) ако не поднесе информација или извештај за резул-
татите од трудот и работењето на основната организација 

ради усвојување на периодичната пресметка или утврду-
ање на завршната сметка (член 106 став 1). 

Член 636 
Со парична казна од 75.000 до 500.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец ако го здружи својот труд 
или средства во две или повеќе договорни организации 
(член 271). 

Г л а в а I I I 

УБЛАЖУВАЊЕ НА КАЗНА И ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД 
КАЗНА 

Член 637 
За стопански престап односно прекршок организаци-

јата на здружен труд може поблаго да се казни или да се 
ослободи од казна ако стопанскиот престап, односно пре-
кршокот го открил и пријавил органот на самоуправната 
работничка контрола или друг орган на таа организација, 
односно ако стопанскиот престап, односно прекршокот го 
откриле и пријавиле работници во таа организација. 

Дел шести 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 638 
Постојните основни и други организации на здружен 

труд, деловните заедници и организациите на деловно 
здружување се должни да ја сообразат својата организаци-
ја и да ги усогласат самоуправните спогодби за здружува-
ње, другите самоуправни спогодби, статутите и другите 
самоуправни општи акти со одредбите на Законот за 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76) во 
роковите што ќе ги утврдат со програмите за спроведува-
ње на одредбите од овој закон, а најдоцна во рок од две го-
дини од денот на неговото влегување во сила. 

Земјоделските и други задруги и самоуправните инте-
ресни заедници се должни да ја сообразат својата органи-
зација и да ги усогласат самоуправните спогодби за осно-
вање, другите самоуправни спогодби, статутите и другите 
самоуправни општи акти со одредбите на Законот за 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76'до 
денот определен со републичкиот односно покраинскиот 
закон. 

Член 639 
Организациите, заедниците и задругите од член 638 

на овој закон се должни барањата за соодветни промени 
во судскиот регистар на организациите на здружен труд 
да ги поднесат во рок од шест месеци од денот на усогла-

сувањето на прописите за уписите во судскиот регистар 
(член 608 став 2) со Законот за здружениот труд („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 53/76). 

Член 640 
Одредбите на Законот за здружениот труд („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 53/76) за утврдување на вкупниот при-
ход, за распоредување на доходот и чистиот доход и за 
распределба на средствата за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка на работниците ќе се применуваат најдоцна 
од 1 јануари 1978 година. 

Член 641 
Одредбите на Законот за здружениот труд („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 53/76) што се однесуваат на заедници-
те за осигурување на имоти и лица, на банките и другите 
финансиски организации се применуваат од денот на при-
менувањето на одредбите на законите со кои се уредуваат 
основите на системот за осигурување на имоти и лица од-
носно основите на банкарскиот систем. 

Член 642 
Одредбите на член 417 став 6 и член 422 на Законот за 

здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76) не 
се применуваат врз називите на основните организации и 
врз фирмите на организациите на здружен труд што се за-
пишани во судскиот регистар до денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 643 
Со денот на влегувањето во сила на Законот за 

здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76) пре-
стануваат да важат: 

1) Законот за конституирање и запишување во суд-
скиот регистар на организациите на здружен труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73 и 63/73); 

2) Законот за фирмата и називот на организациите на 
здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73); 

3) Законот за деловно здружување („Службен лист на-
СФРЈ", бр. 23/72). 

Со денот определен со републички односно покраин-
ски закон, а најдоцна до 31 декември 1977 година преста-
нуваат да важат: 

1) Законот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73). 

2) Законот за прометот на општествените средства на 
основните организции на здружен труд (..Службен лист на 
СФРЈ",.бр. 22/73). 

Член 644 
Уредбата за запишување во судскиот регистар на ор-

ганизациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 42/73) и Упатството за водење на судскиот регистар на 
организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 65/73) ќе се применуваат и по влегувањето во сила на 
Законот за здружениот труд („Службен лист н&СФРЈ", бр. 
53/76). 

Прописите од став 1 на овој член треба да се усогла-
сат со одредбите на Законот за здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76) во рок од три месеци 
од денот на неговото влегување во сила. 

Член 645 
Ако постапката за организирање на основна органи-

зација, основање на рботна организација, основање на 
сложена организација, основање на организација на де-
ловно здружување или постапката за вршење на статусни 
промени (издвојување, припојување и др.) било во тек на 
денот на влегувањето во сила на Законот за здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76) ќе се оконча 
според одредбите на овој закон. 

Член 646 
Собранието на СФРЈ ќе формира комисија за следе-

ње на спроведувањето на Законот за здружениот труд. 

Член 647 
Одредбите на Законот за дополнение на Законот за 

здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/83) се 
применуваат од 31 март 1984 година. 
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Член 648 
Во поглед на роковите на застареноста на барањата 

од член 608 на Законот за здружениот труд (мСлужбен 
лист на СФРЈ", бр. 53/76) што пристигнале до денот на не-
говото влегување во сила, се применуваат соодветните 
прописи што биле во сила на тој ден. 

Ако барањето не пристигнало до денот на влегување-
то во сила на Законот за здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 53/76), а рокот на застареноста определен 
во член 608 на Законот за здружениот труд („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 53/76) е подолг од рокот определен со 
поранешниот пропис, во поглед на рокот на застареноста 
се применува поранешниот пропис. 

Член 649 
Правната последица од забраната на именувањето 

односно изборот за индивидуален извршен орган и за 
член на колегијален орган, како и за привремен извршен 
орган, која до денот на влегувањето во сила на овој закон 
настапила поради осуда за кривичните дела наведени во 
одредбата на член 134 став 3 од Законот за конституирање 
и запишување во судскиот регистар на организациите на 
здружен труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 22/73 и 
63/73), трае до истекот на рокот од десет години, сметајќи 
од денот на издржаната, простената или застарената каз-
на. 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
станува траењето на правната последица од забраната на 
именувањето односно изборот за индивидуален извршен 
орган и за член на колегијален орган, како и за привремен 
извршен оиган, која настапила врз основа на одредбата на 
член 134 став 4 од Законот за конституирање и запишува-
ње во судскиот регистар на организациите на здружен 

Врз односите уредени со самоуправните општи акти 
донесени до денот на влегувањето во сила на Законот за 
измени и дополненија на Законот за здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 85/87) што се во спротив-
ност со одредбите на Законот за измени и дополненија на 
Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
85/87) непосредно се применуваат соодветните одредби на 
Законот за измени и дополненија на Законот за здружени-
от труд (^Службен лист на СФРЈ", бр. 85/87). 

Ако врз односите уредени со самоуправните општи 
акти од став 1 на овој член не можат непосредно да се при-
менат соодветните одредби на Законот за измени и допол-
ненија на Законот за здружениот труд (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 85/87) работничкиот совет односно соодветен 
орган на управување на организацијата на здружен труд 
или на друга самоуправна организација или заедница 
може да донесе одлука со која привремено се уредуваат 
тие односи до усогласувањето на тие самоуправни општи 
акти. 

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува на са-
моуправните општи акти кои, согласно со одредбата на 
член 463 став 1 од Законот на здружениот труд (^Службен 
лист на СФРЈ", бр. 53/76) - (член 134 од Законов за измени 
и дополненија на Законот за здружениот труд („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 85/87), се донесуваат со референдум. 

Член 651 
Самоуправните општи акти, донесени со денот на 

влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија 
на Законот за здружениот труд (^Службен лист на СФРЈ", 
бр. 85/87) што се во спротивност со одредбите на Законот 
за измени и дополненија на Законот за здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 85/87), мораат да се усогла-
сат со одредбите на Законот за измени и дополненија на 
Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 
85/87) во роковите утврдени со програмите на организа-
циите на здружен труд и на другите самоуправни органи-
зации и заедници, а најдоцна во рок од 18 месеци од денот 
на влегувањето во сила на Законот за измени и дополнени-
ја на Законот за здружениот труд („Службен лист на 
СФРГ, бр. 85/87) 

У Член 652 
Ако постапката за склучување на самоуправната спо-

годба односно за донесување на друг самоуправен општ 

акт на организацијата на здружен труд или на друга само-
управна организација и заедница е започната а не е окон-
чана до денот на влегувањето во сила на Законот за изме-
ни и дополненија на Законот за здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 85/87), ќе се оконча според 
одредбите на Законот за измени и дополненија на Законот 
за здружениот труд (^Службен лист на СФРЈ", бр. 85/87). 

Ако постапката за избор односно отповикување на 
делегати во работничкиот совет или во друг орган на уп-
равување или постапката за именување односно разрешу-
вање на индивидуалниот работоводен орган или на пре-
тседателот или на член на колегијалниот работоводен ор-
ган на организацијата на здружен труд или на друга само-
управна организација и заедница е започната а не е окон-
чана до денот на влегувањето во сила Законот за измени и 
дополненија на Законот за здружениот труд (^Службен 
лист на СФРЈ", бр. 85/87 ќе се оконча според одредбите на 
Законот за измени и дополненија на Законот за здружени-
от труд („Службен лист на СФгЈ", бр. 85/87). 

Ако постапката за организирање односно основање 
или статусните промени на организацијата на здружен 
труд или на друга самоуправна организација и заедница е 
започната а не е окончана до денот на влегувањето во си-
ла на Законот за измени и дополненија на Законот за 
здружениот труд („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр. 85/87), ќе 
се оконча според одредбите на Законот за измени и допол-
ненија на Законот за здружениот труд (^Службен лист на 
СФРЈ", бр. 85/87). 

Член 653 
До донесувањето на сојузниот закон од член 71 ста 

на Законот за измени и дополненија на Законот ^ 
здружениот труд (..Службен лист на СФРЈ", бр. 85/87), н 
работникот му престанува работниот однос по сила на за-
конот кога ќе ги исполни условите за лична пензија, во 
согласност со законот што бил во сила пред влегувањето 
во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 85/87). 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а т 

О д С Р С л о в е н и ј а 
- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 

придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Артач-Черне Фердинанд Марија, Кропившек Фрања 

Метод, Маринич Франц Славко, Шмид Јакоб Леополд; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бурник Јанез Јанко, Чепич Макс Леополд, Крижнар 
Јоже Станислав, Лесковар Франц Леополд, Шкерљ Стан-
ко Марко, Вршчај-Косар Франц Ирена, Залокар Славко 
Славко; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Цимерман Јернеј Андреј, Цмок Михаел Мартин, Ди-
митров Димитер Павел, Голец-Петелиншек Мина Соња-
-Тања, Горишек Франце Јанез, Хорват-Бусар Јакоб Мар-
та, Јелен Франц Иван, Колето Антон Винко, Кос Јоже Ан-
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тон, Кудер-Зајец Алојз Марија, Логар Франц Франц, Лон-
го Јоже Иван, Мрак Марије Леополд, Останек Франц 
Божо, Острошко Франц Марјан, Пахор Валентин Вален-
тин, Подгорник Франц Валтер, Салобир Карло Карл, Све-
тел Блаж Матја, Шонц-Куковец Станислав Розалија, Тав-
нар Иван Митја, Жагар Павел Цилка; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Грујичич Драгољуб Миломир, Коблар Јанез Јанко, 
Перошевиб Раденка Добривоје; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Дејак Антон Франц, Гашпершич Франц Бранко, Гонц 

Павел Јанез, Гологранц Франц Франц, Горјуп Ивана 
Бранко, Крижник Отмар Вељко, Ленич-Скухала Франц 
Мајда, Марчич Франца Адолф, Мухич Јоже Иван, Мурен 
Хинко Хинко, Пирш Франц Јуриј, Просенц Јоже Виктор, 
Ракуша Иван Јанез, Скок Франц Стане, Шнудерл Лудвик 
Борут; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Антив-Кропивник Јанез Ангела, Гајнкар-Ремшкар 

Иван Иванка, Цигале Алојзија Фердо, Чанчер Јоже Вин-
цено Доленец Франц Штефан, Долинар Филипа Филип, 
Долинар-Штрукељ Јанеза Ива, Достал-Ахтик Иван Крис-
тана, Ержен Антон Душан, Фландер Гашпер Максими-
љан, Глобокар-Кунштек Алберт Марјета, Грегорич-Лан-
гус Мартин Марија, Грозник Петер Павел, Херјавец Ва-
лент Иван, Хочевар Јанез Франц, Хорват Валентин Стане, 
Јанежич Гашпер Игор, Јанжековиб Јанез Томаж, Јеленец 
Франц Јоже, Јерина-Драшлер Јанез Иванка, Кладник Хер-
ман Ернест, Клеменчич-Саражин Станислав Станко, Ко-
бал Љубо Божо, Контрец Винко Драго, Корелец-Лебар 
Игнац Каролина, Крељ Франца Алојз, Кус Вилко Милош, 
Лекив-Вршник Франц Хедвика, Лисац-Мохорчич Алојз 
Зофија, Ма11у-Јатшкаг Јуриј Станислава, Маролт Франц 
Цирил, Маролт-Хујан Андреј Карла, Милошевиб Свето-
зар Јован, Мравља Јанез Макс, Наробе-Јакопич Франц 
Криста, Новак Франца Нада, Облак Иван Силво, Пави-
ц а Иван Стјепан, Пипан Франци Франци, Плохл Јожета 
Јоже, Просник-Бабич Иван-Јанез Василија, Рудолф-Жит-
ник Франц Марија, ЅсЈте^ег Франц Франц, Смонкар 
Јоже Франц, Стрниша Иван Андреј, Шчегловски Василиј 
Владимир, Шкорјанц Леополд Леополд, Шкрјанц Михаел 
Милан, Томиб Љубомира Бранко, Басле-Шербел Јожефа 
Инге, Веховар Јанко Јанислав, Вичар Алојз Јоже, Видигај-
-Шировник Игнац Јулијана, Вогрич Јанко Душан, Врховец 
Милан Андреј, Забуковец-Шмајдек Франц Рози, Земљич 
Томаж Томаж, Зулан Алојз Франц, Зулан Антон Здравко, 
Зупанчич-Меглен Франц Марија, Жагар Ивана Даница; 

- за покажана лична храброст во спасувањето на чо-
вечки животи , 

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ 

Јелен Лудвик Милан; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Аш Франц Матевж, Аш-Штрукељ Здравко Штефка-

-Силва, Бучар-Крамар Јанез Аница, Будна Рудолф Ру-
долф, Флорјанчич-Лулеција Антонија Наталија, Јазбец 
Мартин Штефан, Јеранко-Барлич Виљем Ида, Кебл Јанко 
Јанко, Клевишар Јанез Јоже, Копина Миодраг Душан, 
Кристл-Главач Јожефе Мајда, Лутовац-Мехак Рудолф Ан-
гелца, Робич Соња Марјета-Маја, Роштохар Антон Јоже, 
Салобир Карел Франц, Шпур Антон Славко, Шврака Абаз 
Аго, Врховник Феликс Сречко, Вуте Мирослав Живка, За-
врл-Полич Милош Банда, Жагар-Скрлеп Феликс Ирена; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Баби& Албин Јанез, Бабич-БрунецчКарл Марица, Без-

лај-Завашник Алојзија Марија, Бижал-Танко Јанез Мари-
ја, Брачко-Лечек Фрањо Марија, Брицељ-Маролт Франц 
Габријела, СеНпег Станка Јожеф, Добершек Валентина Ру-
долф, Гајдошик Вендел Јосип, Гајшек Јоже Јоже, Горечан 
Август Мартин, Горуп-Хрен Антон Вида, Хрустек Андри-
ја Драгутин, Јелен-Корен Александер Јелица, Јеловчан-За-
јец Иван Вида, Јустин-Водник Франц Марија, Кладник 
Миха Антон, Кокол Алојзија Адолф, Колак Антон Кру-
нослав, Комар Франц Иво, Коштомај-Гојкович Јанез Ана, 
Ковачич Винценц Јожеф, Ковачич-Палдауф Јанко Мајда, 
Ковше Август Емил, Луканчич Винко Винко, Маринич 
Франц Алојз, Месзарош-Горјуп Франц Марија, Михин 
Мијо Стјепан, Мислеј Антон Борис, Млинарич Алојза 
Алојз, Модиц Тони-Иван Андреја, Нахбергер Иван 
Франц, Новак-Коцбек Михаел Марија, Орел-Седеј Јанез 
Ирена, Печар-Кристан Павел Францка, Педичек Франц 
Франц, Першак-Корен Алојз Терезија, Погачар-Пездир 
Антон Мартина, Поточник Томаж Иван, Ракуша-Драшко-
вич Франца Франчишка, Решек Стане Невенка, Шкрбец-
-Кончар Андреј Штефанија, Шовљаков Милош Јован, 
Шуштаршич Антон Марјан, Вуглер-Печич Алојза Мајда, 
Зајшек-Снедец Михаел ЈБудмила, Звер Штефана Марјан, 
Жигон Павел Бојан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Зулан Антона Марјан, Зулан Јакоба Радивој; 

О д С А П В о ј в о л и н а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
ХорватиБ Мирка Марјан, Рибар Јанош д-р Бела; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Богар Ласло Ласло, Диви& Марка Стојан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Босниќ Пере Дане, ДивиЛ Марка Миле, Глигорин Ла-
зе Миливој, Лали& Душана Живорад, Мамузиќ Предрага 
Велибор, Мили& Лазара Радоје, Поштиб Жива Љубомир, 
СремчиБ Ви&е Бранислав, ЖуниБ Милана Никола, Букај-
лови& Јока Михајло; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на. земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Алб Ивана Алекса, Растовац Лазара Стеван, Зорзиб 

Рајка д-р Милорад; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
ТтурчиИ Душана Димитрије, Чањи Томаша Јан, Чега-

њац Мили& Момчило, Дешо Михаела Јакоб, Ердељи Сте-
вана Антун, Гужвањ Гашпара Јожеф, Костиќ Илије Тзор1)е, 
Крнач-Спевак Павела Марија, Куктин Гезе Петар, Мило-
сављевив Милосава Драгослав, Раци& Милана Слободан, 
Секулиб Секуле Милинко, Станчич Љубе Бранислав, Сто-
шиЛ Станка Радивоје, Вујаклија Мирка Драган, Златна 
Миленка Љубомир; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Чизмадиа Пала Јожеф, Колесар Табора Андрија; 
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- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Адамов Стевана Стеван, Бјелић Ставана Неђо, Бор-

ков-Трифуновић Фрање Јасна, Гогић Лазе Михајло, Ива-
новић-Буљовчић Стипана Терезија, Копуновић Болте Ве-
цо, Крчадинац-Дожа Ласло Ана, Павлица-Брзић Светоза-
ра Марица, Рајчић Јосипа Тибор, Самарцић-Стричић Ми-
ле Верица, Сенци Антуна Ласло, Вугделија Мирка Слобо-
дан. 

Бр. 12 
2 март 1987 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Синан Хасани, с.р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
ча се 

о д л и к у в а 

- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-
то на мориљубивата соработка и пријателските односа 
меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и Кралството Шведска 

СО ОРДЕН ЈУГОЛСОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА 
Myrsten John Lennart - амбасадор на Кралството 

Шведска во Социјалситичка Федеративна Република Југо-
славија; 

Бр. 13 
2 март 1987 година 
Белград Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Синан Хасани, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 
О д C P Х р в а т с к а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Блажић Јосипа Јосип, Давидовић Марка Милош, 

Стијак Теодора Бошко, Троха Грге Драгутин; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Челебић Салиха Фуад, Дивљаковић Видоја Невенка, 

Јурановић Боже Раде, Клиска Душана Срђан, Комадина 
Симе Милован, Пентз Мартина Анте, Пеграновић Слепа-
на Милан, Зах-Боко Ивана Јелка; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Боларић Албина Станко, Бурица-Мучић Ангела Љу-
ба, Цветановић Николе Војислав, Чунко Драго Стјепан, 

Дајак-Томашевић Стјепана Катица, Дејановић Николе 
Звонимир, Гојшић Николе Алојз, Хорват Доминика Ви-
ктор, Јаук-Томашић Карла Славица, Косгић Стјепана 
Славко, Кулић Ивана Славко, Орлић Михајла Милутин, 
Павичевић Слепана Михајле, Пинтарић Ивана Младен, 
Радуцић Илије Драго, Сголцер Игнац Игнац, Тот Јосипа 
Антун; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Махаиловић Алексе Вуко, Василић Милана Јован; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата ' 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Бајић Фране Камило, Бобетић Ивана Звонко, Болан-

ча Нико Анте, Фемец Ивана Теодор, Илић Тоде Ратко, Ко-
лонић Анте Антун, Мимица Стипе Андрија, Шепаровић 
Хинка Весељко, Штрасбергер Оскара Теодора, Трнинић 
Станка Милица; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Важат Јозе Јосип, Бингула Ивана Мијо, Брканић Кар-

ла Јозо, Буцко Мартина Стјепан, Бурић Ивана Јосип, Цез-
нер Јосипа Предраг, Ђурковић Мате Ђиро, Дашек Анту-
нов Фрањо, Дивић Николе Јован, Гложинић Ивана Слав-
ко, Глумичић Николе Вера, Харамбашић Славка Јосип, 
Хлебетина Мијо Бранко, Хорват Франца Андрија, Јанко-
вић Фрање Јосип, Канајет Антуна Душко, Кмет Паво Ан-
дрија, Которац Николе Ђуро, Ковач Јуре Иван, Краљец 
Матије Жељко, Крамар Изидора Јурај, Крижај Томо Ми-
ховил, Купец-Сучић Мате Марија, Кузмић Ћирил Јосип, 
Мајсец Антуна Станко, Маринков^ Лазара Миленко, 
Матић Ивана Мијо, Магии Вјекослава Јосип, МИђић Ше-
рифа Емир, Михалић-Макар Мирка Иванка, Мила Шиму-
на Конард, Миличевић Стјепо Анте, Мустач Фрањо Мијо, 
Новак-Помпер Фрање Љубица, Омић Заима Ибрахим, 
Орешић Игнац Фрањо, Рачки-Хемен Јосипа Катица, Ру-
дар-Пејчиновић Радивоје Драгица, Саболовић Јосипа Вла-
димир, Сомборац Славка Владо, Стрганац Јосипа Томис-
лав, Шпанић-Стунјек Рока Милка, Шгаби Ивана Иван, 
Штимац Петра Антун, Талан Фрање Сгјепан, Вичић Ни-
коле Јурај, Видовић Стјепана Стјепан; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стучното знаење и борбената готовност 
на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ ВО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Чаврак Јосипа Борислав,. Лукачић Славка Ивица, 
Сертић Адама Вјекослав, Сунек Андрије Сгјепан; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Амадори Јосипа Фрањо, Нурединовић-Матас Анте 

Асја, Ружић Алојза Борис, Сушиќ Ивана Звонимир; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Банфић Мијо Алојз, Блатарић-Смонтара Јосипа Ште-

фанија, Де Бона Ивана Зденко, Цесар-Турчић Стјепана Ви-
шња, Чајко-Јакшић Мије Анкица, Дјелековчен Фрање 
Иван, Филиповић Мате Анто, Грабар Вјекослава Андрија, 
Хлупић Михајла Влатко, Храстић Јосипа Владимир, Јан-
ковић-Капуста Фрање Катица, Колозети Рицхард Антун, 
Коштек Мирка Иван, Кризманић-Иванчић Драгутина 
Драгица, Павелић-Јелчић Петра Ката, Пиљак Фабијана 
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Иван«, Слишко Ивана Анте, Шћуриц Вида Бранко, Шурбек 
Ивана Стјепан, Вук Винка Драго; 

Бр. 14 
11 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалитичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 

- за заслуги во развивањето и унапредувањето на со-, 
работката во областа на медицинските науки и значајниот 
придонес во негувањето на пријателските односи међу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Јапо-
нија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Професор д-р Kazuo Maeda; 

Бр. 15 
18 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

У К А З 
П РЕТС Е Д АТЕ Л СТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалитичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а 

О д C P С р б и ј а 

- по повод четриесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
унапредувањето на воздушниот сообраќај, со што е напра-
вен значаен придонес за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
„Југословенски аеротранспорт" - Нови Београд; 

Бр. 16 
23 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

У К А З 
П РЕТС Е ДАТЕ Л СТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалитичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о к л и к у в а 

- за заслуги во развивањето на просветната соработ-
ка и добрососедските пријателски односи меѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и Народна Ре-
публика Унгарија 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

д-р Gadanyi Karly - професор| на Високата учителска 
школа во Szombathelyj; 
Бр. 17 
31 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, е. р. 

У К А З 
П РЕТС Е Д АТЕ Л СТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 тока 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р Б о е н а и X е р ц е г о в и н а 
- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 

придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Пузић Мухамеда Сафет, Шкорић Луке Никола, Тер-

зић Грубана Драго; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба за земјата • 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Ајановић Хамдије Зејнил, Гњатовић Душана Милан, 
Лазаревић Луке Стево, Мешановић Селима Мустафа, Ми-
лановић Јуре др Анте, Миливојевић Будимира Мирослав, 
Рајевац-Брумец Ивана Цецилија, Шарић Халила Нецад, 
Зећо Хивзије Емир; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството меѓу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕ-
НЕЦ 

Брл&евац Ћамила Вехаб, Цумбо Ђуре Љубомир, Пе-
хар Мирка Јозо, Спахић Незира Расим; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Берош Илије Марко, Липолд-Прека Александра Не-

венка, /Буца Авде Енис; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Акмацић Мате Миле, Алексић Владе Радојица, Алић 

Хамдије Исмет, Бајгорић Алије Осман, Балабан Славка 
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Драго, Бауман Драгутина Јозефина, Борић Фадила Хури-
ја, Бошковић Богдана Божо, Дакић Љубише Синиша, Фи-
липовић Бранка Бошко, Галић Пашке Славко, Гламочић 
Радојка Анђелко, Хасандић-Крушић Мустафе Рабија, Хо-
иић-Мекић Џемала Ферида, Идризагић-Мекић Омера Бе-
хија, Јовановић Војина Стево, Казагић Зејда Нусрет, Кез-
ман Салема Абдулах, Крстић Даниловић Томе Олга, Ла-
ковић Ибра Ахмо, Локванчић Авде Хамдо, Марчета Обра-
да Дане, Матерић Лазе Огњен, Мркаљ Хасана Бакир, Му-
шановић Синана Мирза, Мушаиовић Заима Смаил, Немец 
Ивана Анто, Нинић-Гојић Михајла Нада, Обрубић Фрање 
Звонко, Охрановић-Шушко Хамеда Суада, Пашовић-Ха-
џимусић Мухамеда Шемса, Петковић Благоја Миленко, 
Ракановић Бранка Мирослав, Раљич Светка Миленко, 
Ризвановић-Шаркић Темо Мирсада, Рустемпашић Илија-
са Хајрудин, Салкић Хусе Бајро, Сијарић Ћамила Фарук, 
Сијерчић Изета Сабина, Сријемац Симе Остоја, Стефано-
вић Живка Момир, Сбашић Хусеина Кемал, Шаћировић 
Дервиша Салко, Тарбар-Чукле Дервиша Ехлимана, Тирић 
Анте Драго, Томић Стевана Србољуб, Торлаковић Наима 
Ене, Турудић Латифа Тахир, Вучић Милана Мирослав, 
Вучић Благоја Вид, Вунарић Вилке Власта; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во по-
дигањето на воено-стручното знаење и борбената готово-
ност на нашите грагани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Чевра Алије Хајрудин, Репац Мила Александар; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бозало Вељке Радосав; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бараиновић Барише Анто, Будић Алексе Милош, Бу-

дић Ђорђа Васкрсија, Ћелић Станка Анђелко, Ђурић 
Бранка Јанко, Џанановић Суље Асија, Ефендић Авда Јас-
минка, Гламочић Гостимира Недељко, Хелдић Мустафе 
Халил, Иванковић Ивана Марко, Крунић Милорада Ми-
лосав, Мартиновић Душана Станко, Митловановић Саве 
Петко, Митровић Мирослава Раде, Митровић Благоја 
Спасоје, Муртспахић Ибре Екрем, Разман Халима Едхем, 
Светлановић Петра Вукица, Торлаковић Заима Митхат, 
Зекић-Ристић Андрије Тода; 
О д С Р М а к е д о н и ј а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Крстевски Јован Томе; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Димовски Радивој Божидар, Глигорова-Манчевска 
Вељо Иванка, Изет Амиш Љутви, Колевски Ђорђи Перко, 
Смоковски Љубе Миливој, Сотировска-Јовановић Спасоје 
Љубица, Шопов Васил Ване, Тодоровски Петре Благоја, 
Трајковски Тодор Илија, Уневски Тодор Методија; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

ССГОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Цветковски Благоја Душко, Дејанов Илије Иван, Ни-

коловски Михајло Нако, Палчевски Спасе Славко, Попо-
вић Мане Драгољуб; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Антовски Захарие Панче, Арсовска-Богдана Никола 

Лимонка, Богоевска-Солева Ђорги Зарија, Букревска-Ба-
совска Иван Љубица, Цветановски Душан Блаже, Цвета-
новски Коле Младен, Доневска-Ефтимова Петар Нада, 
Емин Рифат Асип, Георгиевски Веле Васко, Ђуроковски 
Јован Ђурко, Хаџи-Василева-Самарџиска Милан Нада 
Ицовски Петар Борис, Илиевски Трајко Петко, Јакимов-
ски Милан Душко, Јовановић Коста Ђорђи, Јовановски 
Славко Андон, Јовановски Васко Драги, Јовановски Тоде 
Стојан, Кировска-Челева Анге Елена, Костадиновска-Ге-
оргиевска Петре Цвета, Костанчев Јован Пандо, Костов-
ски Павле Стадомир, Маштакова-Мишић Миливој Оливе-
ра, Мемет Раиф Џемаил, Младеновска-Петрова Димитар 
Магдалена, Нустрет Наип Зендели, Палева-Палева Дими-
тар Златка, Павловски Тодор Радислав, Печалев Методија 
Александар, Пехливанов Миалчо Никола Петрески Ди-
митрија Апостол, Петрова-Василева Благој Гонца, Пет-
ровски Јенгел Павле, Петрушева Костадин Вера, Попов 
Горге Андон, Салих Зубер Мехмед, Сандев Славко Здрав-
ко, Спасовић Драгољуб Трајан, Станимировић-Серафимо-
вић Јефто Марија, Стојковски Стеван Степан, Стојковски 
Игнат Војислав, Стојмирски Марко Стојан, Веселов Риза 
Ашмет, Здравковски Павле Цветан; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Аризонска-Давидовска Станко Слободанка, Цанев-

ска-Стоиљковић Трајко Душанка, Денковски Санде Ђо-
рђи, Фазил Ајет Муарем, Гинов Димитар Томислав, Ђо-
рђиева-Петрова Јордан Љубица, Илић Димко Славко, Ја-
кимовска-Казанџиева Лазар Маргарита, Кулева-Митрева 
Петре Слободанка, Куртишов Селим Зија, Мацкиновска-
-Димческа Гроздан Десанка, Махмути-Супхи Махмуд Ај-
хан, Никушевска-Атанасовска Илија Јелица, Палифров-
ска-Јанкоска Киро Борка, Петровска-Милетић Велимир 
Мирјана, Попова-Новкова Блаже Марија, Шкриељ Ћерим 
Мустафа, Трпезанова-Антовска Милан Нада, Видовић-То-
пузова Филип Викторија ; 

-за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Арменска-Недић Јово Љубинка, Арсовски Душан Ве-

селин, Блажевски Никола Ристо, Божиновски Александар 
Братислав, Цветкова Владимир Елена, Ђорђиевски Иван 
Томислав, Фурнаџиска-Клетниковска Јован Бранка, Фур-
наџиска-Догазанска Ефтим Даница, Јаневски Ивко Борис, 
Каева-Јанкова Томе Јелица, Крстевски Спасе Живко, Ле-
лифанова-Атанасова Диме Ристана, Милковски Душан 
Божидар, Младеновић-Караевска Андреа Гроздана, Пет-
ровски Благоја Александар, Смилковска Божин Трајанка, 
Станчевски Васил Трајан, Сулејман Муарем Сабри; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- за заслуги на полето на јавната дејнсот со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТЛСО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Водишек Антон Марјан; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земајта 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Погачник Фердинанд Јоже; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
бЗВЕЗДА 

Краљ Франц Владо, Кучер Валентин Алојз, Санабор 
Јожеф Карло; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Блашко Алојз Цветко, Бомбаш Јернеј Јернеј, Фајдига 

Франц Габријел, Кобал Ана Андреј, Костанјевац Јанеза 
Јанез, Козоле Иван Иван, Пожар Јоже Јоже, Рачич Алојз 
Алојз, Зафран-Челигој Марије Марија; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Бајац-Мауер Максимилијан Ана, Облак Стане Сил-

вестер; 

О д С А П К о с о в о 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Цвејић Аврама, Симић Јована Петко; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Стевић Стево Љубомир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА.НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Алексић Јордана Благоје, Динетовић Спасоја Ђорђе, 
Ђорђевић Милоша Марко, Кабаши Шућери Масар, Кићи-
на Садика Имер, Ковачевић Радоње Миломир, Лалевић 
Блажо Милић, Љуштаку Имер Хазир, Морина Илјаз Мур-
тез, Петровић Сава Живорад, Рушити Садри Фејза; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење на напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Реца Сулејмон Фатмир; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Андрејевић Брнака Правдољуб, Азари Бахтије Афит, 

Бајрами Шаћира Феим, Баша Рецеп Ђема, Бирдаини Ази-
за Хамдија, Битић Хазифа Јусуф, Бјелић Митра Владо, Ду-
голи Хамди Ахмет, Ђока Камбер Рамадан, Ђорђевић Бо-
рислава Десимир, Ђорђевић Драгутина Добросав, Ељша-
ни Аљи Саљих, Глигоровић Вида Милорад, Гуцић Томе 
Будимир, Хајдарај Рахман Хаљиљ, Хазирај Алије Смајљ, 
Ивановић Милована Богић, Јаха Авдија Рејхан, Јашари 
Шабана Неби, Јовић Цветан Радомир, Кучи Мехмета 
Адем, Лапачи Ахмета Мазлом, Лекич Уроша Урош, Ма-
ђарај Иса Ризо, Максимовић Благоје Стојан, Марјановић 
Богосава Србољуб, Мифтари Алија Мифтар, Мурсељи Ри-
фата Суља, Мустафа Сулејман Исмаљ, Нуши Тефик Фа-
диљ, Перић Чедомира Милорад, Пренкпаљај Микељ Љуз, 
Ристић Рајка Слободан, Ристић Филипа Станко, Руговај 
Азема Кадрија, Садику-Хисенај Ђемајла Севдија , Сахат-
чиу Мухарема Сејфулах, Софта Мухарема Фадиљ, Соко-
ловић- Добросав Драгица, Станковић Анђелка Векослав, 
Стефановић Давида Драгољуб, Стојановић Војислава 
СтоЈан, Ташоли Салих Нецми, Уштевић Драгутина Бого-
љуб, Узуналић Бахрије Илшаз, Звездић Томо Цветко, 
Живковић-Живковић Новака Миљева; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Абази Мифтар Зећир, Ашанин Милија Милош, Бери-

ша Авуља Хајрије, Бериша Синана Исуф, Битићи Селима 
Мехмет, Буљаку Али Сабри, Дураку Ибрахима Беђет, 
Ељашани Хаљима Кадри, Ходај Решепа Мехмет, Хађоли 
Алије Сејди, Кадрију Исмаљиљ Исуф, Кастрати Камбера 
Исмет, Коколари Мифтара Азем, Шаљај Пјетра Леко; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Абазибра Мехмеда Скендер, Авдиу Небих Бегише, 

Бербати Садика Мехет, Цена Аслан Јусуф, Цветковић 
Стојана Душан, Дедуши Алије Јакуп, Дољи Хусни Шаип, 
Дрини Али Рефет, Ђаштгишти Арслана Назим, Ђорђевић 
Ђорђе Живорад, Ермени Хусен Африм, Хсани Рустема 
Хајриз, Хулки Али Хамзај, Ибрахими Решеп Азиз, Јахири 
Шаипа Фејузла, Јаворовац Хасана Химо, Јефтић Младена 
Новица, Јетула Кадри Тафиљ, Јолић Крсте Александар, 
Кастрати Хафиза Јануз, Комани Мартин Никел, Крстић 
Стале Мирко, Кући Пашк Пренк, Лугићи Иса Бећир, Ма-
љај Хамит Хајзер, Марковић-Мировић Димитрија Ковиљ-
ка, Мехмети Бешира Мехмет, Метбаља Ешреф Мухарем, 
Муслију Мурсељ Авдула, Паћаризи Медиха Исмаиљ, Пе-
левић-Орловић Мила Јелена, Рахмани Аслан Вахидин, 
Брахими Рамиза Ђемајљ, Расими Расима Ђемиљ, Скеја-
-Такијађи Фередина Чевсер, Спахија Чазим Сокољ, Стан-
ковић Милутина љубомир, Шабани Бећир Илаз, Шаља 
Сејди Сулејман, Васић Антуна Слободан, Вељију Исмаиљ 
Рами; 

Бр. 18 
31 март 19897 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К АЗ 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 

- за заслуги за унапредување на односите ме/у Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и Комиси-
јата на Европските заедници и земјите членки на Европ-
ската економска заедница во Белград да се 

о д л и к у в а 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Маез А1ђег* Сћаг1е$ Мапје РћШре - шеф на Делегаци-
јата на комисијата на Европските заедници во Белград; 

Бр. 19 
2 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претстедателството иа 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с, р. 

У К А З 
П РЕТС Е Д АТЕ Л СТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 31$ точка 8 од Уставот на Соци-
јалисгичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и и о р г а н и з а ц и и 
- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 

придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Марјановић-Јелић Младена д-р Сида; 
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- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значењето за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 5ВЕЗДА 
Ђукић-Делевић Милијана д-р Стана; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Алексић Срећка Драгољуб; 

- за.особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Ђорђевић Драгутина Боривоје, Војичић Новака Ми-

лисав; 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
РО Бијељинска конфекција „Курјак" - Бијељина; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ђургуз-Медић Тодора Ковиљка, Чулибрк Стојана 

Богдан, Илић Светозара Илија, Ласица-Тошић Косте Пер-
са, Марјановић Шпире Спасоје, Праштало Мирка Милан, 
Вујовић Трипа Радован; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАК)Д СО ЗЛАТНА 5ВЕЗДА 
Буљубашић Смаила Шериф; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ НА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
8ВЕЗДА 

Бабић-Хаџић Бећира Фикрета, Беговић Алије Ше-
риф; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значењето за напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Миленковић-Беначек Милана др Милка; 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

- по повод петриесегодишнината од постоењето, а за 
заслуги во развивањето на културно-уметничкиот живот и 
придонес во негувањето на аматерското творештво 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Културно-уметничко друштво „Илија Кишић" - Зе-
леника; 

- за заслуги и успеси постигнати во областа на фор-
мирањето на придонесот на изграбата на социјалистичко-
10 самоуправно општствено 

Новинско-издавачка радна организација „Пљеваљске 
новине" Пљевља; 

- по повод четриесе и петгодишнината од постоење-
то, а за заслуги и успеси постигнати во основного образо-
вание и социјалитичкото воспитување на младите генера-
ции, како и за придонес кон ширење на просветата и кул-
турата 

Основна школа „Милорад-Муса Бурзан" - Титоград; 

- по повод четриесегодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во основното образование и 
социјалистичкото воспитување на младите генерации, ка-
ко и за придонес на ширењето на просветата и културата 

Основна школа „Мојсије Стефановић" - Манастир 
Морача; 

- по повод дваест и петгодишнината од постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во научно-истражувачка-
та работа во областа на заштитата на природата и придо-
нес за унапредување на човековата средина 

Републички завод за заштиту природе - Титоград; 

- по повод дваесетипегодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапре-
дувањето на туризмот 

Туристичко друштво „Игало" - Игало; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Обрадовић-Боричић Манојла Нада, Личина Арифов 

Нуро; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Јакић Петра Мирчета; 

О д С Р Х р в а т с к а 

- по повод шеесетгодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги во здравствената заштита на населението 
и стручното оспособување на медицинскиот кадар, како и 
за значаен придонес за унапредување на здравствената 
служба 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Болница за плучне болести, ТБЦ и кроничне болести 
- Нови Мароф; 

- по повод двестагодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во основното образо-
вание и воспитување на младите генерации, како и за при-
донес за ширење на просветата и културата 

Центар одгоја и основног образовања Делнице, 
ООУР Основна школа „Др Бранимир Марковић" - Равна 
Гора; 

- за повод стоседумдесет и петгодишнината од по-
стоењето, а за особени заслу од професионалната рехаби-
литација и лекување на населението, како и за значаен 
придонес на научноистражувачката работа и унапредува-
ње на здравствената служба 

Специјални завод за физикална медицина, рехабили-
тација и балнеологија - Стубичке Топлице; 

- по повод четириесегодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги во развивањето на задругарството и 
кооперативните односи на село, како и за значаен придо-
нес за унапредување на земјоделското производство. 

Задружни савез Хрватаске - Загреб; 

- за засалуги во областа на информирањето од исто-
ријата на народноослобиделната борба и значаен придо-
нес за негувања и развивање на револуцинерните тради-
ции 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Гласило опћинских одбора СУБНОР Далмације „По-
рука Борца" - Сплит; 
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- по повод триесет и петгодишнината од постоењето, 
а за заслуги во поттикнувањето на културно-просветните 
активности мегу југословенските иселеници и придонес за 
нивното мегусебно зближување, развивање на патриотиз-
мот и врски со татковината 

Матица исељеника Хрватске - опћине Сплит; 

- за заслуги и успеси во развивањето и ширењето на 
техничката култура 

Опћинска конференција Народне технике - Валпово; 

, - по повод четириесетгодишнината од постоењето на 
Сојузот на слепите и слабовидите на Хрватска, а за заслу-
ги во заштитата, рехабилитацијата, образованието и рек-
реацијата на слепите лица 

ббН „Међуопћинска организација слијепих" - Задар; 

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги и успеси постигнати во формирањето 
на стручни и научни кадри, како и за значаен придонес на 
стопанскиот и општествениот развиток на земјата. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Институт за економију и организацију - ООУР Еко-

номски Факултет - Ријека; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги во заштитата и спасувањето на човечките животи, 
општествениот и личниот имот и придонес за ширење на 
пожарникарството 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Индустријсковатрогасно друштво „Каменско" - За-

греб; 

- по повод четриесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за 
стопанскиот напредок на земјата 

Трговинска радна организација „Задранка" - Задар; 

- за долгогодишна револуционерна работа и особени 
заслуги во изградбата на социјалитичкото самоуправно 
општество, како и за значаен придонес на политиката на 
мирот и пријателските о^носи мегу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и другите земји 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛВОЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Сиротковић Ивана Јаков; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Мохоровичић Андрије др Андре, Папандопуло Кон-

стантина Борис, Пожар Петра Хрвоје, Тадијановић Мирка 
Драгутин; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аничић Николе Недељко, Баковић Стипе Илија, 

Бошковић-Ступли Драгутина Маја, Дубровац Валента др 
Звонко, Фрицки Мије Теодор, Галић Ивана Драго, Кос-
ћапбку-ОеуЈс!е Звонимира др Ванда, Маловић Драгутина 
Зденко, Михалић Ивана Др Владимир, Павлић-Романић 
Павла Ружица, Поповић-Кљаић Стеве Босиљка, Радишић 
Марјана Фрањо, Релић Миће Петар, Рендић-Миочевић 
Анте др Дује, Томпа Јанка Камило; 

за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 5ВЕЗДА 
Бујас Рамиро др Зоран, Хорват Фране Лавослав, Ху-

долин Драгутина др Владимир, Кесић Милана др Бранко, 
Мачек Павао Иво, Млинарић Јосипа др Иво, Стипетић 
Милутина др Владимир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

* Богишић Блахо др Рафо, Дадић Стјепана др Жарко, 
Филиповић Ивана др Рудолф, Георгијевић Алберта др Ан-
дрија, Јанковић Ивана др Златко, Пулић Анте Звонко, 
Спавенти Јерко др Шиме, Теслич Јована Милан; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството мегу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Шушков Ивана Звонко; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Билински Станка Станко, Кирхмајер Фране др Вели-

мир, Микац-Девић Јакова др Душанка, Молнар Мино др 
Владимир, Пријатељ Ивана Круно, Златић Марка Славко; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Курелац Бранимира Мирослав, Супичић Антуна 

Иван, 5агс-Еаћо<Јпу Ивана др Олга; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Белицза-Гаће Ивана др Бисерка, Бјелић Милана Не-

дељко, Шоп Томе Иван; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Једвајић Јосипа Мирјана, Мачек Ане Стјепан; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата на оп-
штонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 
Божич Здравка Слободан, Маленица Ђуре Мијо, Об-

ровац Петра Иван, Бодогаз Јове Ђорђе; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

- по повод триесет и петгодишнината од постоењето, 
а за особени заслуги во развивањето на лингвистиката и 
значаен придонес за афирмација на македонскиот јазик и 
култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Списанието „Македонски јазик" - орган на Институ-
тот за македонски јазик „Крсте Мисирков" - Скопје; 

- по повод дваесетипетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги во развивањето и унапредувањето на науката и 
уметноста, со што е сторен придонес за социјалистичката 
изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Друштвото за наука и уметност - Битола; ^ 

- по повод триесетипетгодишнината од постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во основното образова-
ние и социјалистичкото воспитување на младите генера-
ции, како и за придонес на ширењето на просветата и кул-
турата 

РО за основно воспитување и образование „Илин-
ден" - ОЗТ Основно училиште „Доситеј Обрадовић" — 
Скопје; 
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- по повод триесетипетгодишнината од постоењето, 
а за заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапре-
дувањето на патнимкот собракај и приднес за ширење на 
сообракајната култура и безбедноста во сообракајот 

Сојузот на возачите на Македонија - Скопје; 

- по повод четриесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значењето за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Фабрика за кожа и туткал „Гоце Делчев" - Скопје; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Групче Ђорђи Ристо, Христовски Илија Таки, Само-

ковлиЈа Ашер Бењамин; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 5ВЕЗДА 
Видоески Радомиров д-р Божидар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Хаме Назиф Саде; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Апостолски Мите Клрил; 

О д С Р С л о в е н и ј а 
- по повод шеестгодишнината од постоењето, а за 

заслуги во развивањето на културно-забавниот живот и 
придонес за ширењето на музичката култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Дувачки оркестар - Тржич; 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за за-
слуги и успеси постигнати во приближувањето на книгата 
до читателите и унапредувањето на библиотекарската 
служба, како и за придонес на ширењето на просветата и 
културата 

Матипна библиотека „Др Славко Грум" - Литија; 

- по повод четриестгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во стручното образование на 
медицинскиот кадар, како и за придонес на унапредување-
то на здравствената заштита на населението 

Средња медицинска школа „Југа Полак" - Марибор; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во стручното образование на 
кадрите за потребите на стопанството , како и за придонес 
на ширењето на просветата и културата 

Средња металска и саобраћајна школа - Копар; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во развивањето на спелео-
лошките активности и придонес за истражување и зашти-
та на природата 

Спелеолошко друштво - Ракек; 

- по повод четриесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси во научноистражувачката ра-
бота во областа на геодезијата, со што е створен значаен 
придонес на стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Геодетски завод СР Словеније - Љубљана; 

- по повод четриесегодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјага 

ООО Ве1оп - Загорје об Сави; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Лесковчек Франц др Динко, Зупанчић Јуриј Влади-

мир; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 8ВЕЗДА 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството мегу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Голоб Јожета Игнац; 

О д С Р С р б и ј а 
- по повод стоипедесетгодишнината од постоењето, 

а за извонредни заслуги и успеси постигнати во образова-
нието и воспитувањето на младите генерации, како и за 
значаен придонес на ширењето на прогресивните идеи, 
просветата и клтурата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 5ВЕЗДА 
ООУР „Шабачка гимназија Вера Благојевић" - Ша-

бац 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
унапредувањето на автомото-спортот, како и за начаен 
придонес за ширење на собракајната и техничката култу-
ра 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Авто-мото савез Србије - Београд; 

- за долгодишна успешна работа и особени заслуги 
во основното образование и воспиту^ање На младите гене-
рации, како и за значаен придонес на ширењето на просве-
тата и културата 

Основна школа „Ветолик Ранковић" - Аранђеловац; 

- по повод четриесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнаги во развивањето и унапре-
дувањето на автомото-спортот, како и за придонес на ши-
рењето на сообракајната и техничката култура 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Автомото друштво - Врање; 

- по повод стогодишнината од постоењето, а за за-
слуги во развивањето и унапредувањето на педагошката 
теорија и практика и значаен придонес на ширењето на 
просветата и културата 

Друштво учитеља Општине Пирот; 

- за заслуги и успеси постигнати во пошумувањето 
на голини и заштита на зелени површини, со што е сторен 
придонес за унапредување на животната средина 

Општинска коиференција Покрета горана - Круше-
вац; 
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- по повод тресетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во стручното образование на 
кадрите за потребите на стопанството, како и за придонес 
за ширење на просветата и културата 

РО усмереног образовања „Борис Кидрич" - Пирот; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во стручното образование 
на кадрите за потребите на стопанството, како и за придо-
нес за ширење на просветата и културата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Образовни центар за средње усмерено образовање и 

васпитање „Хајро Хаџимуртезић" - Нова Варош; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во работата од 
значење за стопанскиот напредок на земјата 

РО „Млинпек" - ООУР „Житопек" - Ниш; 

- за особени заслуги и успеси постигнати во работата 
од значење за стопанскиот напредок на земјата 

РО „Нишавска долина" - Пирот; 

- по повод дваесетипетгодишнината од работата, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

Радна организација за аеродромске услуге „Београд" 
- Београд 

- по повод четриесегодишнината од постоењето, а за 
особени заслуги и успеси постигнати во работата од значе-
ње за стопанскиот напредок на земјата 

РО за инудстријску прераду житарица „Житопромет" 
- Зајечар; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и 
унапредувањето на ученичкото задругарство и значаен 
придонес за социјалистичкото воспитување на младите ге-
нерации 

Савез ученичких задруга Србије - Београд; 

- по повод дваесетипетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги и успеси постигнати во образованието 
на стручните и научните кадри, како и за значаен придо-
нес за стопанскиот напредок на земјата 

Технички факултет у Бору; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за 
ст*опанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
„Београделектро" - РО за промет електротехничком 

и металном робом на велико - Београд; 

- по повод шесетгодишнината од постоењето, а за за-
слуги и успеси постигнати во работата од значење за сто-
панскиот напредок на земјата 

Водопривредна организација „Смедерево" - Смеде-
рево; 

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Мирковић Мирка Бранко, Симић Веселина Владо; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Аничић Мила Никола, Бабић Јована Мирко, Бошњак 

Остоје Милош, Бунчић Милоша Васо, Јелушић-Савиће-
вић Сава Олга. Јурјевић Миле Иван, Крстић Ристе Драго-
л»уб, Миловановић Миладина Живота, Никилић Драгути-

на Данило, Нинковић Вида Јован, Паовић Николе Јован, 
Предојевић Стојана Тоде, Раденковић Живадина Радисав, 
Радуловић-Старчевић Милош Босиљка, Рашуо Данила 
Милош, Ризнип Велимира Богдан, Стаматовић Милоша 
Вељко, Станковић Ристе Петар, Свилар Илије Стева, Ше-
во Јова Мирко, Вукашиновић Николе Милан, Зјајић Стоја-
на Лазо; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење на социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 5ВЕЗДА 
Димић Тодора Вељко, Ђуровић Митра Радован, Мар-

ковић Јована др Петар, Меденица Михајла Гојко, Родић 
Обрада Миливој, Вешковић Милисава Божидар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јанковић Живорада Сретен, Расулић Мирослава Вла-
дета; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството мегу нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Митровић Сава Дојчило; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 
Атлагић Лазе Милан, Поповић Обрада др Алекса, 

Рудњанин Рад^воја Миладин, Степа&овић Миломира Ни-
кола, Водинелић Антона др Владимир; 

О д С А П К о с о в о 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ефендија Реџер Муса, Хоца Хали Сани, Мехмети Беј-

та Хамза, Осмокровић Максима Богдан; 

О д С А П В о ј в о д и н а 
- по повод четириесегодишнината од постоењето, а 

за заслуги во развивањето на боречкиот спорт и успеси по-
стигнати на натпревари 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Рвачки клуб „Партизан" - Мол; 

- по повод триесетгодишнината од постоењето, а за 
заслуги и успеси постигнати во основното образование и 
социјалистичкото воспитување на младите генерации, ка-
ко и за придонес кон ширењето на просветата и културата 

ВОО „Младост" Основна васпитно-образовна орга-
низација „Жарко Зрењанин" - Кикинда; 

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а 
за особени заслуги во развивањето на културно-забавниот 
живот и аматерското творешто во духот на братството и 
единство мегу нашите народи и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Културно-уметничко друштво „Петефи Шандор" -
Купсина Апатин; 

- за долгогодишна успешна работа и особени заслуги 
за унапредување на земјоделското производство и коњар-
ство, како и за значаен придонес во развивањето на коопе-
ративните односи 
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СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Пољопривредно добро „Зобнатица" - Бачка Топола; 

- за заслуги и упсеси постигнати во работата од зна-
чење за стопанскиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
АИК „Апатии", ПИК „Први мај", ООУР „Победа" -

Апатин; 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ћосић Јове Дане; 

Бр. 20 
13 април 1987 година 
Бе !. рад 

Претседател 
на Прегседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасанн, с. р. 

У К АЗ 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКАЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 8 од Уставот на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија одлучува 

о д л и к у в а 
- за особени заслуги во развивањето и зацврстување-

то на мирољубива соработка и пријателски односи мегу 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Хе-
шемитското Кралство Јордан да се 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

\УаПс1 М. 8А'АО - извонреден и ополномоштен амба-
садор на Хашемитското Кралство Јордан во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југсолавија; 
Бр. 21 
14 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Слнан Хасани, с. р. 

У К АЗ 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКАЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
ја тистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а : 
- за заслуги во негувањето и развивањето на култур-

но-просветните активности на југословенскцте иселеници 
и придонес за јакнење на врските со татковината 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕ-
НА 8ВЕЗДА 

Класић Данила Даниел - иселеник од Монтевидео, 
У ругвај; 
Бр. 22 
14 парил 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасаии, с. р. 

У К АЗ 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКАЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Митевски Богоја Душан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Азески Ванче Благоја, Настески Ламбе Климе, Сто-
јовски Киро Златан; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Арсовски Новко Александар, Николовски Ђорђи Јо-

ван, Пемов Никола Илија, Пешевски Спаско Благоја, Пет-
ревски Јосиф Здравко, Петер Митре Милан, Струмиников-
ски Никола Спасе; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Анчевски Трпе Киро, Цветковски Борис Славко, Ди-

митријевић Радосав Слободан, Димитриевски Радић Бла-
ге, Димитров Димитар Иванчо, Ђоревски Владимијз БсЈ-
рис, Ђуровски Крале Мицко, Гровски Славе Ђорђи, Јовче-
ва-Јовевска Блажо Маргарита, Костадинов Спасо Стојан, 
Костадиновски Стојан Мите, Манчев Димитар Стојан, 
Маневски Апостол Василије, Манојловски Трипун Благо-
ја, Мијовски Јован Стојанче, Миленков Стојмир Мирчо, 
Милошевски Цветан Лаза, Миновски Никола Јанко, Не-
јкоски Ристо Војне, Невески Никола Ђорђи, Перунковски 
Глигор Ванчо, Поповски Ристо Драгољуб, Рецеповски Не-
ђбудин Гафур, Ристески Андре Трајко, Стојановски Слав-
ко Вецко, Трајковски Стево Воислав, Величковски Ђорђи 
Благој, Здравевски Митија Здраве; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Ангеловски Томе Михајло, Доневски Л>убе Алексо, 

Дракуловски Коста Боро, Игновски Павле Боро, Наумов-
ска-Ангеловска Стрезо Вера; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ациевски Крум Зоран, Анчевски Лазо Трајан, Цвет-

коски Прокопие Ванђел, Цветковски Стоимен Славе, Да-
нева Нацко Мирјана, Деловска-Серафимова Димко Вера, 
Денковски Коле Славе, Димитриевски Блажо Бранко, 
Дрндалова-Нечева Димитар Марија, Ђорђиевски Спиро 
Благоја, Галевска-Бандулчева Милен Верица, Георгиев 
Никола Мито, Јовановски Трајко Божидар, Јовановски 
Ђорђи Стаменко, Карафилко ЈБубомир Ванчо, Манојслов-
ска-Инадеска Митре Славица, Марковски Димитија Бор-
ко, Марковски Георги Мијалче, Мицевски Владо Цветко, 
Мирчевски Крсто Михајло, Митревски Јован Ангел, На-
севски Стојмир Војче, Николова-Стрезовска Наум Мари-
ја, Петровска-Нечевска Љубен Биљана, Петрески Младен 
Гоце, Савовски Мишо Нацко, Симески Авакум Захарија, 
Синјурин Андреа Бранко, Смилевски Саре Трајан, Спир-
коска Богдан Цена, Станојевић Радојко Александар, Сто-
јановска-Китанова Ачгепко Напежда, Стевановски Јордан 
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Мнто, Стојановски Мите Младен, Углешовска-Алексић 
Манасије Благица, Величковски Киро Милан, Вел»анов-
ска-Кочишка Јордан Антониа, Заткоски Димко Благоја; 

Бр. 23 
14 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Сииан Хасаии, с. р. 

У К АЗ 
П РЕТС Е Д АТЕ Л СТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалитичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С р б и ј а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува на општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Миличевић Светолика Радослав; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Ђорић Симе Мирко, Грујић Ђорђе Станимир, Мили-
јановић Радослава Радоје, Петковић Борисава Радашин, 
Петровић Трајана Живко, Раденковић Милана Владимир, 
Жикић Боривоја Десимир; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Чокић Владимира Радомир, Јокић Младена Светис-

лав, Крљанац Богосава Ђурђе, Михајљичић Пантелије 
Стево, Николић Радосава Алекса, Пашић Душана Милу-
тин, Вучићевић Живка Љубомир, Вујашанин Миодрага 
Томислав, Здравковић Димитрија Александар; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алимпић Велисава Мијаило, Андрић Велимира Дра-

гослав, Анђелковић Светомира Станислав, Антић Радоса-
ва Владимира, Бабић Станимира Добривоја, Благојевић 
Драгише Томислав, Божић Јована Петар, Цинцовић Бого-
љуба Радмило, Челиковић Јована Превислав, Чолић Ми-
лоша Владимир, Ћировић Милана Станимир, Ћоћић-Ива-
новић Добривоја Љубица, Давидовић Теша Милан, Динић 
Витомира Миодраг, Добрашиновић Милоја Фронтимир, 
Драмићанин Стевана Радољуб, Дуњаћ Миливоја Мило-
мир, Ђорђевић Живојина Будимир, Ђорђевић Драгише 
Ратко, Ђорђевић Драгољуба Томислав, Ђурић Млађена 
Драгиша, Гаровић Антонија Момир, Хацовић Даута Са-
ша, Иберхусај Рамадана Бајрам, Илић Свеголик Рајко, Ја-
нићијевић Вељко Владан, Јанковић Луке Десимир, Јанко-
вић Јаћима Рађен, Јевтић Радомира Љубисав, Јовановић 
Радомира Драган, Јовановић Стојадина Мирко, Калавер 
Николе Раде, Клеут Петра Никола, Костић Крстивоја 
Драгослав, Ковачевић Хајда Ибрахим, Ковачевић Паје Ра-
де, Крстић Стојана Драгоје, Лалчевић Грујице Вукота, Ла-
тиновић Ђукан Љубиша, Лазаревски Душана Љубе, Лазо-
вић-Тутуновић Љубомира Милостина, Лукић Чедомир 
Рајко, Малевић Драгише Слободан, Маринковић Богдан 
Томо, Марковић Марка Радомир, Мичета Спасоја Љубо-

мир, Милановић Данила Живота, Миленковић Богосава 
Младен, Миличковић Милована Слободан, Милојевић 
Косте Митар, Милосављевић Животе Живорад, Милуно-
вић Јове Момир, Милутиновић Тодора Предраг, Мирчић 
Сретена Стојадин, Митић Крсте Живојин, Младеновић 
Милоша Љубомир, Мрдак Миливоја Љубоје, Најић Дра-
гутина Даница, Нијемчевић Јована Рајко, Николић Миод-
рага Часлав, Обрадовић Милија Десимир, Обрадовић Ми* 
лисава Драгољуб, Обућина Милорада Гвозден, Палибрк 
Милуна Милентије, Пантелић Велимира Негослав, Папић 
Милутина Славко, Петровић Раденка Драгомир, Петро-
вић Стевана Радован, Петровић Чедомира Славољуб, 
Плазибат Никола Звонимир, Попадић Владимира Милан, 
Рацић Стевана Александар, Радаковић Михајла Милан, 
Радић Драгутина Десимир, Радосављевић Драгише То-
мислав, Радовановић Константина Милош, Радуловић 
Кирила Радивоје, Ранковић Драгомира Радисав^ Савић 
Чедрмира Ратомир, Селимовић Ешрефа Ејуб, Симовић 
Животе Милован, Смиљковић Милашина Драгомир, Спа-
јић Лазара Никола, Спасић Петра Миладин, Спиридонов 
Душана Томислав, Стакић Гвоздена Божидар, Станими-
ровић-Миросавић Милана Лепосава, Станишић Пере До-
бро, Станојевић Живана Миодраг, Степановић-Тодоровић 
Милована Славица, Стојановић Станко Борко, Стојичић 
Александра Стајко, Стошић Петра Рајко, Тадић Петрони-
ја Миливоје, Танасић Јована Славољуб, Теодосијевић Ђо-
рђа Живко, Тодоровић Чедомира Властимир, Тренкић 
Драгомира Томислав, Трипковић Слободан, Васиљевић 
Миленка Ратомир, Васовић Јована Василије, Враголић 
Живка Слободан, Вркић Павао Иван, Вујовић Момира 
Миладин, Вукичевић Обрена Драгиша, Вукотић Митра 
Саво, Зец Мана Миле, Зечевић Милоја Мирко, Зељковић 
Митра Драган, Живановић Животе Слободан; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Анђелковић Стојка Станојло, Аранђеловић Радосла-, 

ва Љубисав, Благојевић Душана Томислав, Бранковић 
Светислав Тихомир, Даријевић Драган Часлав, Јаначко-
вић Боривоја Драгољуб, Кузмановић Добрице Душко, Ма-
ринкоВић Александар Александар, Мијатовић Драгослава 
Србобран, Милинковић Момчила Милоје, Митровић Све-
тислава Милован, Орњановић Светозара Драгослав, Пау-
новић Тихомира Бранислав, Петровић Војислава Момчи-
ло, Раковац Милисава Слободан, Тепавчевић Крсте Стра-
хиња, Тошић Љубомира Душан, Видојковић Мирка Дани-
ло; 

за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ. 
Анђековић Јанче Томислав, Бакрачевић Јована Мио-

мир, Бањац-Шуша Стевана Ружа, Божовић Драгутина Јо-
ван, Брадарић Љубомира Драгослав, Димитријевић 
Крстомира Србољуб, Ђорђевић-Пантовић Жарка Горда-
на, Гајић Вукашина Милорад, Гавриловић-Новаковић 
Гвоздена Драга, Хајдаревић Фекима Ислам, Илић Жива-
дина Ненад, Илић Милана Живорад, Иванковић Милора-
да Миодраг, Јованцаи Јосип Лајош, Јовановић Станка Бо-
госав, Јовановић Љубише Милош, Јозић Димитрија Жа-
рко, Коловић Боривоја Коста, Костов Фердинанда Ран-
гел, Лучић Милош Љубиша, Мајски-Здунић Стјепана Не-
венка, Марјановић ^Војислава Живојко, Марковић Живан 
Драгољуб, Марковић Радована Новица, Марковић Петро-
нија Павле, Марковић Милентија Живанко, Мићовић Ми-
лисава Радун, Михајловић Душана Драган, Милојевић 
Николе Зоран, Милојчић Милорада Ђорђе, Недић Љубо-
мира Тома, Николић Велибора Новица, Павићевић Љу-
бинко Милена, Пејовић Милована Ново, Перовић Војина 
Миодраг, Петровић Радула Радосав, Поповић-Ђурић Рад-
миле Славка, Радновић Милана Љубиша, Радојевић Лаза-
ра Анђелко, Радојичић Милорада Александра, Симанић 
Стојадина Зоран, Симоновић-Картаљевић Предрага Цве-
танка, Стојановић Драгомира Славко, Стојковић Лазара 
Ђорђе, Шумаревић-Спасић Душа на Радмила, Танасић 
Светислава Драгољуб, Танасковић-Грујић Ђорђа Радунка, 
Тасић Станка Градмир, Татаревић Јосип Драган, Тодо-
рић-Адамовић Милорада Љиљана, Весковић Драгише Ср-
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бољуб, Видановић Бранислава Зоран, Вујичић Владимира 
Зоран, Жаговец-Судимац Милована Градимирка; 
Бр. 24 
14 март 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Сииаи Хасаии, с. р. 

У К АЗ 
П РЕТС ЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Репбулика Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЗВЕЗДА 

Берглез Бернарда Бено, Довган-Клеменчич Славка 
Љуба, Горичан Мирка Мирко, Грашич Лудвика Хенрик, 
Хутински Андрија Јосип, Јеглич Херберта Петер, Јовић 
Марка Иван, Кокол Фридерика Мирко, Лесник Јоже 
Франц, Ожболт Марије Даница, Пездирц Франца Јоже, 
Рихар Јакоба Јанез, Ром Јожета Франц, Савић Јована Или-
ја, Стезинар-Кос Ловра Бојана, Штеинбауер Јанеза Стан-
ко, Турк Марије Алдо, Зупанчич Јакоба Игор, Жист Анто-
на Алојз; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Адамич Јоже Цирил, Антолович Драга Душан, Бач-

нар Винка Јоже, Брезовец Јоже Франц, Целар Јанка Борис, 
Цигларич Јанеза Станко, Деветак Цветка Цветко, Домја-
нич Рудолфа Рудолф, Гарбајс-Бербек Антона Аленка, Го-
лоб Јоже Антон, Хочевар Ивана Иван, Худоклин Франца 
Алојз, Јанежич-Фабијан Хинко Бреда, Јеглич Андреја Ро-
ман, Јордан Петра Дарко, Коцуван Едварда Василиј, Ков-
шца Ивана Павел, Лебан Игњација Габријел, Лесковац 
Антона Васја, Луштерек-ЖнидарШич Ловренца Штефка, 
Мешко Јакоба Август, Милитаров Симона Андреј, Мла-
кар Антона Станислав, Нагоде Рудолфа Руди, Прараван 
Андреј Павел, Петерка Емерика Емерик, Петрич Ристо 
Небојша, Пилипович Мирка Рајко, Пирц Франца Брани-
вој, Посега Ивана Едвард, Повхе Алојза Јоже, Пожар 
Јожеф Стане, Робек Јосипа Јоже, Серец Марија Франц, 
Стојановић Милинка Миодраг, Шкорјак-Слановиц Ште-
фана Власта, Штендлер Антона Албин, Шутановац Моми-
ра Томислав, Трентељ Јанеза Јанез, Вокич Николе Петар, 
Зага Франца Богдан; 

- за заслуги во социјалистичка изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бизјак Франца Теофил, Бриновец Ивана Иван, Часар 

Јожефа Јоже, Дворшек Антона Антон, Ес Франца Антон, 
Фицко Лудвика Станислав, Фрањич Штефана Славко, Га-
ле-Богатај Франца Андреја, Кардељ Бојана Јанез, Кларич 
Славка Јернеј, Копич Едварда Брнако, Коси Јожефа Ос-
кар, Кошир Драга Драго, Кресник Антона Венчеслав, Лу-
човник Хинка Хинко, Лукшич Алојза Славко, Мачек Ан-
тона Мојца, Мајцен Виктора Виктор, Мишкотевц-Певник 
Јоже Штефанија, Мушич Матије Нико, Палчич Радослава 
Радован, Павасович-Бохорч Макса Марија, Перуци Ивана 
Богдан, Пирнат Михаела Даниел, Пивк Франца Франци, 

Племељ Јанеза Васја, Подвршич Маркана Изток, Поточ-
ник Ивана Иван, Преданич Јожета Јожеф, Призмич Дио-
нчзија Зденко, Пулко Антона Маријан, Станоник Јакоба 
Јанез, Старц Ане Марјан, Шулигој Милан Бојан, Теквац 
Јакоба Игор. Трпин Јожета Дарко, Умек Франца Антон, 
Војакович Кичана Ђорђе, Зиданшек Мирка Мирослав, 
Жнидерич Франца Владимир, Жупевц Августа Мајда; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Ачко Ивана Здравко, Анжур Ивана Силво, Бенко Ан-

тона Јоже, Бордон Рино Радо, Боровник Штефана Ште-
фан, Цвар Винценца Винценц, Демшар Јакоба Јакоб, 
Дежелак Франца Мирослав, Дужич Албина Карел, Ереми-
та Карла Рудолф, Ерхатич Јанеза Марјан, Гурланич-Жа-
гор Вељка Вилма, Гермадник-Новак Гезе Олга, Гержељ-
-Маткович Гино Славко, Голе Бориса Борис, Госпавич 
Панте Илија, Грамц Франца Мартина, Хвала-Габријелчич 
Виктора Габријела, Јеран Јакоба Војко, Јованович Благоја 
Звонимир, Јухант-Корошец Виктора виктор, Кланчар 
Алојза Демитриј, Клун Јожета Игор, Ковач Франца 
Франц, Крамар Винка Ирена, Ликар Изидорја Борут, Ли-
кон Ивана Иван, Липолд-Шмит Марјана Марија, Мајдич-
-Нович Бењамин Александра, Марас Мато Иван, Мажгон 
Франца Бојан, Месеснел Ивана Едвин, Михелчич-Ковшца 
Јоже Јожица, Мољк-Челхар Станислава Ана, Мухич 
Јожета Јожеф, Пајек Венцеслава Милан, Перме Јоже Јоже, 
Песко Јоже Јоже, Петрич Јакоба Антон, Позвек Антона 
Антон, Стеффе Виктора Фабио, Шибеља Милка Вид, Ше-
ређ Коломан Ида, Весел Јожефа Јожеф, Зајц-Хорват Јоже 
Марјетица, Зупанц Слака Мирко; 

Бр. 25 
20 април 1987 година 
Белград 

Претседтел 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К АЗ 
П РЕТС ЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
да се 

о д л и к у в а а т : 

О д С А П К о с о в о 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЗВЕЗДА 

Димитријевић Јована Томислав, Ђорђевић Стојана 
Драган, КезуН Назепа Еза1; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството мегу нашите народи и народнос 
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бекај Пајазита Муса, Бујуши Сејдија Хајредин; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работат; 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Томић Миодрага Михајло; 
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- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Адемај Мето Ибрахим, Андрић Тихомира Радивоје, • 

Гаши Тахира Исо, Богићевић Ратко Слободан, Боснић-
-Ђорђевић Владимира Живка, Дроњак Миле Јово, Ђокић 
Тихомира Владимир, Кантарци Исмајља Адем, Мехмети 
Бакије Фаик, Мухађери Рамадана Халит, Рачић Грујице 
Милутин, Саадикај Зенуна Истреф, Сијарина Османа Ха-
ман, Симић Трајка Радосав, Соколи Рамо Мухарем, Топа-
ловић Шћепана Милорад, Власоли Малића Рамадан, Зого-
вић Милутина Ратомир, Живковић Миливоја Арсеније; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Бериша Шабана Рифат, Гађи Бајрама Ризо, Рамосај 

Уке Рустем; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Алију Бајрама Исак, Битићи Сулејмана Кадри, Цвет-

ковић Живорада Божин, Гаши Рустема Исуф, Јовичић Бо-
ривоја Вјекослав, Карађију Шефћета Незафета, Краснићи 
Алије Риза, Ликај Хасана Мухарем, Мејзини Халита Мен-
сур, Оташевић-Вуканић Милоша Надежда, Поповић Све-
тозара Новица, Радуловић Милана Мирослава, Рама Ха-
љима Селим, Р^гова Кадри Сељман, Садику Исмајља Су-
лејман, Велићи Мифтара Осман; 

Бр. 26 
20 април 1987 година 
Белград 

Претседтел 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 
дасе 

о д л и к у в а а т 

О д С Р Ц р н а Г о р а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Ђурановић Новице Бранко, Кљајић-Ивовић Душана 

Јелена, Оташевић Луке Петар, Станић Зарије Милорад; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јошановић Рада Трипко, Перовић Филипа Митар; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
8ВЕЗДА 

Бојовић Михаила Миомир, Ђуровић Ника Бранко, 
Газивода Јоша Љубомир, Пејовић Спасоја Петар, Рашин-
лић Чамилов Шућро, Ражнатовић Блажа Душан, Трипко-
вић Милана Јован, Трипковић Радуна Милорад; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството ме^у нашите народи и народнос-
ти 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Зорић Ђорђија Роса; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Јововић Марка др Миодраг, Лекић Павла Војислав, 

Мостић Благоја др Симо, Шофранац Блажо Драго, Вујо-
шевић Милоша Арсо, Вујовић Пера Радомир, Вуксановић 
Радомира Драган; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Бакић Костадина др Милорад, Богићевић-Отовић 

Милоша Вукосава, Бољевић Николе Ђорђије, Булатовић 
Томице Војислав, Чворовић Тодора Радомир, Дедовић-
-Рајичевић Мирка Ковиљка, Ђекић Драгише Милован, 
Ђикановић Димитрија Миро, Ђурановић-Чуровић Гојка 
Радојка, Ђуришић-Богдановић Милоша Војка, Елес Ива-
на Матија, Ивановић-Чуровић Андрија Сава, Јеврић 
Станка Миливоје, Кастратовић Света Драгољуб, Кажић 
Андрије Божидар, Кнежевић Митра Слободан, Коваче-
вић-Брајовић Нова Милка, Крговић Миладина Радослав, 
Лаковић Митра Петко, Мрдак Милоша Драгољуб, Нико-
лић-Ђукановић Петра Татјана, Пешић Лекса Веселин, По-
повић Сава Илија, Поповић Андрије Војин, Томљановић 
Фрањо Милан, Вељовић Јована Богдан, Вукашевић Петра 
Саво; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на военостручното знаење и борбената готовност 
на нашите гра^ани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бајрактаровић Милоша Војислав; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Богојевић Симона Милорад, Халилбеговић Салиха 

Енвер; 

- за залагање и постигнати успеси во $>аботата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Богојевић-Јанковић Луке Вјера, Делибашић Јована 

Ново, Мемедовић Петра Саво, Мугоша-Филиповић Нико-
ле Нада, Вуковић Нико Даница, Зеновић-Ђурановић Рада 
Радмила; 

О д С Р Х р в а т с к а 

- за успешна работа и заслуги во унапредувањето на 
земјоделското производство и придонес кон развивањето 
на кооперативните односи на село 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Пољопривредна задруга „Преко" - Преко; 

О д С Р М а к е д о н и ј а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Филиповски Андреја Томислав, Костурски Ванчо 
Пандил; 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
бВЕЗДА 

Поповски Кирко Вангел, Милошевски Васе Драги; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Лазаров Панче Ристо; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Биков Илија Драган, Ценић Боривоје Миодраг, Ди-

митров Методи Фиданчо, Калкашлиев Кирил Костадин, 
Костовски Русе Јордан, Саздов Ганчо Андреја, Симонов-
ски Стојан Ђорђи; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Алексова-Саплиева Тодор Љиљана, Илиева-Христо-

ва Дано Дафина;, 

О д С Р С л о в е н и ј а 

- за заслуги на полето на јавната дејност се која се 
придонесува кон општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 
Кунц Антон Петер, Пинтер Франца Франц, Содин 

Алојза Конрад; * 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
5ВЕЗДА 

Церар Метевж др Василиј, Дулар Јоже Зоран, Ферк 
Јоже Конрад, Јанко Векослав Алојз, Колшек Јоже Дарко, 
Краљ Алојз Ади, Павлич Франц Франц, Шифтар Ванек 
Марјан, Шкарја Јернеј Карел, Текалец Јоже Виктор, Зорко 
Франца Франц; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Ажман Емил Емил, Брегант Алојз Борис, Липич Лов-

ро др Борис, Шепич Рудолф Руди; 

I 
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Ајдовник Терезија Маврициј, Артач Станислав Вој-

ко, Бабник Јоже др Јанез, Бан Јоже Антон, Божич Јоже Јус-
тин, Цетински Андреј Андреј, Чоп Симон Станко, Гром 
Франц Франц, Херчек Јанез Франц, Јесеничник Виктор 
Херман, Когелник Алојз Антон, Кос Франц Силва, Крајнц 
Франц Иван, Кунчич Штефан Иван, Лилег Антон Алек-
сандер, Маркович Карла Карел, Миличевић Раде Дојчин, 
Мочилник Матије Петер, Новак Франц Франц, Песјак 
Франц Борис, Петакович Јакоба Карл, Пикон Јанез Јанез, 
Рус Јанез Јоже, Сељак Матевж Франц, Симонетич Петер 
Петер, Собочан Јожеф Алојзиј, Содин. Винко Винценц, 
Шкрабан Франц Недвика, Урањек-Томажич Ивана Драги-
ца, Урбаница Антон Радо, Уршич Јожефа Јожеф, Вукић 
Љубо Милован, Зупан Иван др Јелка, Шабкар-Лекше 
Франц Фаника; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Букић Јосип Влатко, Мидић-Радаковић Лука Мара, 

Сказа Михаел Силвестер; 

- за залагање и*постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Берце Станислав Јанез, Брглес Лудвик Лудвик, Дро-

фелник Франц Борис, Ферк Лудвиг Виљем, Ерлеж Еди 
Франц, Грдович Алојз Вид, Јаловец Јанез Рихард, Кикељ 
Маврициј Петер, Нечимер Алојз Франц, Новак-Пикон Ка-
тарина Марија, Новкович Петер Саво, Вречко Алојз Бран-
ко, Зупан Јанез Хенрик; 

Бр. 27 
20 април 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 
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