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445. 
Врз основа на член 144 од Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за внатрешни 
работи („Службен весник на СРМ" бр. 24/80), За-
конодавно-правната комисија на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 23 септември 1980 година, го утврди 
пречистекиот текст на Законот за внатрешни ра-
боти. 

Пречистениот текст на Законот за внатрешни 
работи г,и опфаќа Законот за внатрешни работи 
(„Службен весник на СРЖ" бр. 45/72 и 8/73), За-
конот за дополнување на Законот за внатрешни 
работи („Службен весник на СВМ" бр. 31/74) и За-
конот за изменување и дополнување на Законот 
за внатрешни работи („Службен весник на СРМ", 
бр. 24/80 и 33/80), во кое' е означено времето на 
нивното влегување во сила. 

Бр. 13-2543 
септември 1980 година 

Скопје 
Претседател • 

на Законодавнонправната комисија, 
Душко Шурбаиовски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Внатрешни работи во смисла на овој закон се: 
1. Работите на заштитата на поредокот утврден 

со Уставот (државна безбедност); 
2. Работите што се однесуваат на заштитата 

на животот и личната сигурност на луѓето; спре-
чувањето и откривањето на кривичните дела; про-
наоѓањето и фаќањето на сторителите на кривич-
ните дела и нивното предавање на надлежните ор-
гани, одржувањето на јавниот ред и мир; зашти-
тата на определени личности и објекти; вршењето 
на криминалистичко-технички работи и вештачења; 
регулирањето и контролата на сообраќајот на па-
тиштата и други работи сврзани со безбедноста на 
сообраќајот, на патиштата; заштитата од пожари; 
контролата на движењето на границата; контрола-
та на патничкиот сообраќај преку државната гра-
ница; утврдувањето и решавањето на граничните 
инциденти и други повреди на границата; обезбе-
дувањето на поставувањето и одржувањето на оз-
наките со кои се обележува граничниот појас на 
копно и укажувањето на неопходна помош за 
отстранување на последиците во случај на елемен-
тарни и други непогоди кои можат да го ^загрозат 
животот и здравјето на луѓето или имотот во по-
голем обем (јавна безбедност); 

3. Работите што се однесуваат на з д р у ж у в а н ^ 
то на граѓаните; јавните собири, набавувањето, по-
седувањето и носењето на оружје и муниција; кон-
тролата над производството, прометот, складира-
њето на запаливи течности, гасови, експлозивни и 
друпи опасни материи и превоз на овие материи, 
државјанството; патните, исправи за премин на 
државната граница; престојот на странци; личните 

карти; матичните книги; единствениот матичен број 
на граѓаните; личните имиња; пријавувањето на 
живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, 
како и 

4. Другите работи определени со закон. 

Член 2 
Внатрешните работи ги вршат општинските 

органи на управата надлежни за внатрешни рабо-
ти (општински орган на управата надлежен за 
внатрешни работи) и Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи (Републички секретаријат) во 
рамките на своите надлежности, доколку некои од 
тие работи, освен работите на Службата за држав-
на безбедност и службата за јавна безбедност, не 
се со закон ставени во надлежност на други орга-
ни на управата, организации на здружениот труд 
или други самоуправни организации и заедници. 

Работите на државната безбедност ги врши Ре-
публичкиот секретаријат. 

Член 3 
Работите во врска со матичните книги и во-

дењето на евиденција на државјанството во месна 
канцеларија ги врши општинскиот орган на упра-
вата надлежен за општи работи, доколку тие не ги 
врши посебен работник на општинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи. 

Член -4 
Внатрешните работи од член 1 став 1 точка 

1—3 на овој закон се работи од општ интерес за 
Републиката. 

Член 5 
Во вршењето на работите од својата надлеж-

ност органите на управата надлежни за внатреш-
ни работи се потпираат врз иницијативата и по-
мошта од работните луѓе и граѓаните, организа-
циите на здружен труд, месните заедници и дру-
гите самоуправни организации и заедници, опште-
ствено-политичките организации, општествените 
организации, стручните и другите здруженија на 
граѓаните, како и врз помошта од органите- на 
управата и другите државни органи. 

Работните луѓе и граѓаните, организациите на 
здружен труд, месните заедници и другите само-
управни организации и заедници, општествено-по-
литичките организации, општествените организа-
ции, стручните и други здруженија на граѓаните, 
како и органите на управата и другите државни 
органи им пружаат помош на органите на упра-
вата надлежни за внатрешни работи во извршува-
њето на работите од нивната надлежност, а осо-
бено во работите на заштитата на поредокот утвр-
ден со Уставот, животот и личната дигурност на 
луѓето, спречувањето и откривањето на кривич-
ните дела, обезбедувањето на јавниот ред и мир, 
како и во работите на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата. 

Член 6 
Органите на управата надлежни за внатрешни 

работи ја остваруваа*1 општествената самозаштита 
со насочување на своите активности за развој, 
унапредување и јакнење на општествената само-
заштита и во рамките на својот делокруг укажу-
ваат стручна помош на работните луѓе и граѓа-
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ните, организациите на здружен труд, месните за-
едници и други самоуправни организации и . за-
едници, општествено-политичките организации, оп-
штествените организации, стручните и други здру-
женија на граѓаните, како и на органите на упра-
вата и другите државни органи во организирање-
то, примената и преземањето на одделни мерки и 
активности на ' општествената самозаштита, насо-
чување и упатување на самоуправните и други 
општествени субјекти во пропишување или спро-
ведување на пропишаните мерки со кои се регули-
ра заштитата од непријателско-субверзивни деј-
ности, заштитата на општествената сопственост и 
заштитата од елементарни непогоди. 

Органите на управата надлежни за внатрешни 
работи укажуваат помош и соработуваат со орга-
низациите од областа на воспитувањето, образова-
нието и културата, јавното информирање, врабо-
тувањето на работниците во странство и учеству-
ваат во организирањето и спроведувањето на вос-
питночпропагандните акции заради подигнување на 
безбедносната култура и оспособувањето на работ-
ните луѓе и граѓаните и поттикнување на другите 
општествени субјекти за подел отворио залагање во 
борбата против сите форми на антисоциј а листичка 
аџтисамоуправни и други општвствеио-штетни деј-
ности и однесувања, соработуваат со' научните ор-
ганизации кои вршат истражувања во областа на 
општествената самозаштита и им даваат потребни 
податоци во согласност со пропишаните мерки, за 
нивна заштита. 

Член 7 
Органите на управата надлежни за внатрешни 

работи во рамките на своите надлежности во ост-
варувањето на обврските од општествената са-
мозаштита, изготвуваат програми за активностите 
во оваа област и го обезбедуваат нивното спрове-
дување, се организираат за што поцелосно и по-
ефикасно дејствување во таа област, заради што 
остваруваат меѓусебна ^соработка и соработка со 
организациите на здружениот труд, месните за-
едници и другите самоуправни организации и за-
едници, онштествено-политичките организации, оп-
штествените организации, стручните и други здру-
женија на граѓаните, како и со органите на уп-
равата и другите државни органи во Републиката. 

Член 8 
Органите на управата надлежни за' внатрешни 

работи им укажуваат стручна помош на организа-
циите на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници во организирањето на 
службата за обезбедување, вршат надзор над при-
менувањето на прописите за начинот на вршење 
на таа служба и ја проверуваат способноста на 
чуварите во ракувањето со оружје. 

Член 9 
Меѓусебните односи^ на органите на управата 

надлежни за внатрешни рабови и односите на тие 
органи спрема другите државни органи се засно-
вуваат врз правата и должностите определени со 
закон. 

Органите на управата надлежни за внатрешни 
работи и другите државни органи меѓусебно сора-
ботуваат и си укажуваат помош едни на други 
особено во поглед заштитата на сигурноста на 
лицата и имотот, »спречувањето и откривањето на 
кривичните дела, стопанските престапи и прекр-
шоци, како и во поглед на пронаоѓањето и фаќа-
њето на сторителите на кривичните дела. 

Член 10 
Органите на управата надлежни за внатрешни 

работи ги вршат работите од својата надлежност 
самостојно врз основа и во рамките на Уставот, 
законите и другите прописи. ' ^ * 

Органите на управата надлежни за внатрешни 
работи се должни да му поднесуваат на собра-
нието на соодветната општествено-политичка за-

едница и на нејзиниот извршен оруан извештаи 
за својата работа и за состојбите и проблемите од 
општествената самозаштита.4 

Член 11 
Работниците на органите на 'управата надлеж-

ни за внатрешни работи се должни во вршењето 
на работите од својата надлежност да го штитат и 
чуваат животот на луѓето и достоинството на чо-
векот и можат да ги применуваат само оние мерки 
на присилба што законот ги предвидува и со кои 
со најмалку штетни последици за граѓаните, орга-
низациите на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници и нивните права се 
постигнува извршувањето на 'службената работа. 

Функционерот кој раководи со органот на уп-
равата надлежен за внатрешни работи, до кој од 
страна на граѓанин, организација на здружен труд 
и друга самоуправна организација и заедница е 
поднесена пријава дека работник на органот на 
управата надлежен за (внатрешни работи при 
вршење на службата презел спрема нив мерка што 
не е заснована врз закон или извршил дејство 
што е во спротивност со обврската за почитување 
на личноста и достоинството на човекот, должен е 
во рок од 30 дена да го извести подносителот на 
пријавата, ако тој тоа го бара, што презел по по-
вод на пријавата. 

Член 12 
Заради остварување на начелото на јавноста 

во работата, органите на управата надлежни за 
внатрешни работи се должни да ја известуваат 
јавноста за прашањата од својот делокруг што се 
од интерес за граѓаните, организациите на здру-
жен труд и другите самоуправни организации и 
заедници за мерките за нивно решавање, како и 
за тие прашања да им даваат информации на 
претставниците на печатот и другите видови на 
информации. 

Органите на управата надлежни заV внатрешни 
работи се должна на граѓаните, организациите на 
здружен труд и другите самоуправни организации 
и заедници, органите (на управата и другите др-
жавни органи да им даваат податоци и известу-
вања за прашањата за кои тие се непосредно за-
интересирани ако со нив не се нанесува штета на 
интересите на органот или на правата на граѓа-
ните, организациите на здружен труд или другите 
самоуправни организации и заедници на кои се 
однесува известувањето. 

Давањето на известувања и податоци ќе се 
ускрати кога е во прашање државна, воена, служ-
бена или деловна тајна. 

Податоци и известувања за работата на орга-
ните на управата надлежни за внатрешни работи 
дава функционерот кој раководи со органот на 
управата надлежен за внатрешни работи или ра-
ботникот што тој ќе го определи. 

Член 18 
Само со закон може да се определи органите 

на управата надлежни за внатрешни работи да 
вршат работи што не спаѓаат во областа на внат-
решните рабати. 

, Член 14 * 
Законите и другите прописи за органите на 

управата, самоуправувањето во органите^ на упра-
вата, работните односи, средствата за работа на 
органите на управата и законите и другите про-
писи од областа на пензиското, инвалидското и 
здравственото осигурување се применуваат и на 
органите и работниците на органите на управата 
надлежни за внатрешни работи ако со овој закон 
не е определено поинаку. 
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II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ЈАВНАТА 
БЕЗБЕДНОСТ 

Член 15 
Работите на непосредното одржување на јав-

ниот ред и мир, регулирањето и контролата на 
сообраќајот на патиштата, контролата на патнич-
киот сообраќај преку државната граница, рабо-
тите на јавната безбедност на езеро, како и други 
работи од член 1 став 1 точка 2 на овој закон, 
чија природа дли услови бараат да ги извршуваат 
униформираните работници на органите на упра-
вата надлежни за внатрешни работи, ги вршат 
работниците на милицијата. 

Работниците на милицијата Носат пропишана 
униформа со ознака на звањето и со други посеб-
ни ознаки и се вооружени согласно со прописите 
за вршењето на службата. 

Работниците на милицијата можат работите од 
член 1 став 1 точка 2 на овој закон, освен рабо-
тите од став 1 на овој член, да ги вршат во гра-
ѓанска облека кога тоа ќе го нареди командирот, 
раководителот на службата за јавна безбедност, 
функционерот кој раководи со општинскиот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи или 
републичкиот секретар за внатрешни работи (ре-
публички секретар) или од него овластениот рако-
воден работник, 

Кога интересите на поредокот утврден со Уста-
вот или одржувањето на јавниот ред и мир тоа го 
бараат, републичкиот секретар може да нареди и 
другите овластени службени лица од члан 48 на 
овој закон, да вршат определени работи во уни-
форма на милиција. 

III. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ДРЖАВНАТА 
БЕЗБЕДНОСТ 

Член 16 
Службата за државна безбедност собира пода-

тоци и •известувања заради откривање и попречу-
вање на дејностите насочени кон поткопување или 
уривање на поредокот утврден со Уставот, загро-
зување на безбедноста на земјата и во врска со 
тоа презема и други потребни мерки и дејствија 
врз основа на закон и прописи донесени во сог-
ласност со закон. 

Член 17 
Работите на државната безбедност од член 16 

на овој закон ги врши Службата за државна без-
бедност, како самостојна стручна служба во Репуб-
личкиот секретаријат. 

За вршење на работите на државната безбед-
ност на определени подрачја можат да се образу-
ваат посебни организациони единици на Службата 
за државна безбедност. Бројот и седиштата на 
организационите единици се определуваат со оп-
штиот акт за систематизација на работите и ра-
ботните задачи на Службата за државна безбед-
ност. 

Член 18 
Со Службата за државна безбедност раково-

ди потсекретар за државна безбедност во Репуб-
личкиот секретаријат, кош го именува Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 19 
Потсекретарот за државна безбедност во Ре-

публичкиот секретаријат го организира вршењето 
на работите од делокругот на Службата за држав-
на безбедност и за работата на оваа Служба не-
посредно му одговара на републичкиот секретар. 

Член 20 ' I 
За работата на Службата за државна безбед-

ност републичкиот секретар му одговара на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија и 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Републичкиот секретар е должен по барање 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија да подне-
сува извештаи за работата и состојбата на Служ-
бата за државна безбедност. 

Републичкиот секретар по своја иницијатива 
или по барање поднесува * извештај и дава пода-
тоци за работата, проблемите и состојбата на 
Службата за државна безбедност и на Републич-
киот совет за заштита на поредокот утврден со 
Уставот. 

Републичкиот секретар може да бара поднесу-
вањето на извештај за одделни прашања да се 
одложи за определено време или извештајот за 
одделни прашања да го поднесе на седница без 
присуство на јавноста. За причините за одлагање 
на поднесување на извештајот и за исклучување 
на јавноста, републичкиот секретар е должен да го 
запознае претседателот на соодветното тело. 

Член 21 
По барање од собранието на општина или по 

своја иницијатива, републичкиот секретар или од 
него овластениот раководен работник го информи-
ра собранието на општината за состојбата и проб-
лемите од надлежност на службата за државна 
безбедност на подрачјето на општината. 

Член 22 1 

Контролата на користењето и распределбата на 
средствата за специјални издатоци и средствата за 
опрема за специјални намени на Службата за 
државна безбедност се врши на начин определен 
од Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член 23 
Кога е тоа неопходно, од причини на безбед-

носта на земјата, републичкиот секретар може со 
свое решение да определи спрема одделни лица 
и организации на здружениот труд и други само-
управни организации и заедници да се преземаат 
определени мерки со кои се отстапува од начелото 
на неповредливоста на тајната на писмата и дру-
гите средства за општење. 

Член 24 
Овластените службени лица на Службата за 

^државна безбедност во вршењето на работите од 
својот делокруг, ги имаат истите овластувања ка-
ко и другите овластени службени лица на орга-
ните на управата надлежни за внатрешни работи. 

Член 25 
За Службата за државна безбедност републич-

киот секретар донесува посебен општ акт за орга-
низација и работа и посебен општ акт за систе-
матизација на работите и работните задачи. 

Пред донесувањето на општите акти од став 1 
на овој член, републичкиот секретар е должен да 
прибави мислење од Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
или од него овластен орган. 

IV. ДЕЛОКРУГ И ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА ОРГА-
НИЗАЦИЈАТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Општински органи на управата надлежни за 
внатрешни работи 

Член 26 
Општинските органи на управата надлежни за 

внатрешни работи непосредно ги извршуваат за-
коните и другите прописи од областа на внатреш-
ните работи и се должни да го обезбедуваат извр-
шувањето на тие прописи, ако нивното извршу-
вање. не е со закон ставено во надлежност на Ре-
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публичкиот секретаријат или другите државни ор-
гани, организации на здружен пруд или други са-
моуправни организации и заедници. 

Член 27 
Собранијата на две или повеќе општини мо-

жат договорно да основаат заеднички орган на 
управата надлежен за внатрешни работи или за-
едничка служба за вршење на оцределени внат-
решни работи. 

Во општините во кои е основан заеднички ор-
ган или заедничка служба за вршење на опреде-
лени внатрешни работи собранијата на општините 
како и нивните извршни органи, во однос на тој 
орган или служба ги имаат сите права и должно-
сти што според општите прописи ги имаат собра-
нијата на општините и нивните извршни органи 
опрема општинските органи на управата. 

Член 28 
За вршење на определени стручни работи во 

врска оо криминалистичко-техничиите работи, кон-
тролата и регулирањето на сообраќајот на патиш-
тата, водењето на оперативни евиденции и функ-
ционирањето на системите за врски, општинските 
органи на управата надлежни за внатрешни рабо-
ти мораат да исполнуваат определени минимални 
услову во поглед на техничката опрема, стручните 
кадри и 'другите услови што ги пропишува репуб-
личкиот секретар. 

Член 29 
За непосредно вршење на работите од член 1 

став 1 точка 2 на овој закон освен контролата на 
патничкиот сообраќај преку државната граница и 
обезбедувањето на поставувањето и одржувањето 
на ознаките со кои се обележува, граничниот по-
јас на копно во општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи постои служба за 
јавна безбедност, како посебна служба. 

Член 30 
Функционерот кој раководи со општинскиот 

орган на управата надлежен за внатрешни работи 
го именува без конкурс и го разрешува собранието 
на општината, во согласност со републичкиот се-
кретар. 

Функционерот кој раководи со заедничкиот 
општински орган на управата надлежен за внат-
решни работи ш именуваат без конкурс и го раз-
решуваат собранијата на општините, кои основале 
таков орган, во согласност со републичкиот секре-
тар. -

Ако не се постигне согласност во смисла на 
ставовите 1 и 2 на овој член, за именувањето ќе 
одлучи Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

Член 31 
Во Секретаријатот за внатрешни работи на Со-

бранието на град Скопје и во заедничките органи 
на управата надлежни за внатрешни работи може 
да има заменик и помошници на функционерот кој 
раководи со тој орган на управата. 

Член 32 1 

Функционерот кој раководи со општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни рабо-
ти е одговорен за законито,, правилно и навремено 
работење на органот на управата надлежен за 
внатрешни работи на собранието на општината и 
неговиот извршен орган и е должен ним да им 
поднесува извештај за работата на органот. 

Функционерот кој раководи со заедничкиот оп- . 
штипски орган на управата надлежен за внатреш-
ни работи е одговорен за законито, правилно и на-
времено работење на заедничкиот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи на собранија-
та на општините кои го основале органот и нив-
ните извршни органи и е должен ним да им под-
несува извештај за работата на заедничкиот орган. 

Член 33 
Функционерот кој раководи со општинскиот 

орган на управата надлежен за внатрешни работи, 
односно функционерот кој раководи со заеднич-
киот општински орган на управата надлежен за 
внатрешни работи е должен за состојбите на внат-
решните работи на подрачјето на општината да го 
известува републичкиот секретар. 

Републичкиот секретар има драво да даде ини-
цијатива за утврдување одговорност на функцио-
нерот кој раководи со општинскиот орган на уп-
равата надлежен за внатрешни работи односно на 
функционерот кој раководи со заедничкиот оп-
штински орган на управата надлежен за внатреш-
ни работи ако утврди дека во органот не се спро-
ведува политиката утврдена од собранието на оп-
штествено -полптичката заедница, не се извршу-
ваат законите, другите прописи и акти, не се при-
држува на начелните ставови на извршниот орган 
на собранието или задолжителните инструкции и 
наредби на републичкиот секретар издадени за из-
вршување на одделни работи од општ интерес за 
Републиката. 

Органот овластен за утврдување на одговор-
носта е должен да ја разгледа дадената иниција-
тива, за неа да заземе став и да ш извести ре-
публичкиот секретар. 

Член 34 
Во состав на службата за јавна безбедност 

милицијата е организирана во станици на мили-
цијата и самостојни одделенија на милицијата. 

ч| Во станиците на милицијата со поголем број 
милиционери може да има едно или повеќе одде-
ленија. 

АКО две или повеќе општини основаат заед-
нички општински орган на управата надлежен за 
внатрешни работи во секоја од тие општини по-
стои најмалку по една станица на милицијата. 

Член 35 
Со станица на милицијата односно со самос-

тојно одделение на милицијата непосредно рако-
води командирот на станицата односно команди-
рот на самостојното одделение (командир). 

Командирот на станица на милицијата може 
да има заменик и помошници. 

Член Зв 
Во општинските органи на управата надлежни 

за внатрешни работи, односно во заедничките оп-
штински органи на управата надлежни за внат-
решни работи, може да има униформирани и воо-
ружени работници на милицијата и на работи и 
работни задачи надвор од станиците /на. милиција-
та и самостојните одделенија на милицијата само 
за вршење на работи од подготовките на народна 
одбрана, работи од областа на јавниот ред и мир, 
безбедноста на сообраќајот на патиштата, унапре-
дувањето на работите на милицијата од надлеж-
ност на органот на управата надлежен за внат-
решни работи и управувањето со моторни возила 
кои носат регистарски таблици со ознака „М".ч 

Член 37 
Врз организацијата и вршењето на внатреш-

ните работи во град скат а заедница, како посебна 
апштественонлолитичка заедница, се применуваат 
одредбите на овој закон за општинските органи на 
управата надлежни за внатрешни работи. 

2. Републички секретаријат за внатрешни работи 

Член 38 
Републичкиот секретаријат, покрај работите 

определени со законите и другите прописи за ор-
ганите на управата, ги врши и овие работи: 

1. организира, обезбедува и непосредно пре-
зема мерки за заштита на поредокот утврден со 
Уставот; 
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2. учествува во организирањето на општестве-
ната самозаштита; 

3. организира, обезбедува и непосредно презе-
ма мерки за,заштита на животот и личната сигур-
ност на луѓето и имотот во случаи кои можат да 
го загрозат животот и здравјето на луѓето или имо-
тот во поголем обем, или кога јавниот ред и мир е 
нарушен во пошироки размери; 

4. организира и непосредно презема мерки во 
посложените случаи за спречување и откривање 
на кривичните дела и пронаоѓање и фаќање на 
нивните сторители; 

5. врши контрола на патничкиот сообраќај пре-
ку државната прзница; 

6. организира и непосредно презема мерки за 
вршење посложени работи на контролата на дви-
жењето на државната граница, утврдување и ре-
шавање на граничните инциденти и други повре-
ди на границата; 

7. организира и обезбедува поставување и одр-
жување на ознаките со кои се обележува гранич-
ниот појас на копно; 

8. организира и непосредно регулира и врши 
контрола на сообраќајот на магистрални и други 
јавни патишта што ќе ги определи републичкиот 
секретар; 

9. организира и непосредно презема мерки за 
безбедност и други мерки и укажува помош во 
случај на елементарни и други непогоди кои мо-
жат да го загрозат животот и здравјето на луѓе-
то или имотот во поголем обем; 

10. организира придружба во железничкиот 
сообраќај; 

11.- непосредно спроведува и организира заш-
тита на личната сигурност на личности и чување 
на објекти, учествува во определувањето, органи-
зирањето на заштитата и непосредно презема мер-
ки и дејствија за заштита на работните места, 
објектите и подрачјата од посебно значење за од-
браната и безбедноста на земјата, кои ќе бидат 
утврдени со акт на Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија; 

12. организира спроведување на подготовките 
за народната одбрана од надлежност на органите 
на управата надлежни за внатрешни работи; 

13. ги обединува и усогласува плановите и 
мерките на органите на управата надлежни за 
внатрешни работи во услови на непосредна воена 
опасност и војна и во други вонредни ситуации; 

14. организира и се грижи за воведување на 
единствениот матичен број на граѓаните; 

15. обезбедува единствена Обработка на пода-
тоци од областа на внатрешните работи; 

16. ги организира и непосредно ги врши рабо-
тите сврзани со функционирањето на системите за 
врски во органите на управата надлежни за внат-
решни работи; 

17. ја организира и насочува кр^птозаштитата 
во органите на управата надлежни за внатрешни 
работи; 

18. ги снабдува општинските органи на упра-
вата надлежни за внатрешни работи со оружје, 
Облека, чебли и друга пропишана опрема; 

19- ја следи и проучува состојбата и пробле-
мите во областа на внатрешните работи и води 
пропишана статистика и евиденција; 

20. следи и проучува определени прашања од 
областа на работните односи и кадровската поли-
тика во органите на управата надлежни за внат-
решни работи; 

21. врши управен надзор над работата на дру-
гите органи, организации на здружен труд и други 
самоуправни организации и заедници што вршат 
определени внатрешни работи; 

22. врши посложени криминалистичко-технич-
ки работи и криминалистички вештачења; 

23. ја следи и презема мерки за подобрување 
на здравствената и психофизичката способност на 

работниците во органите на управата надлежни за 
внатрешни работи и 

24. организира чување на одземено и најдено 
оружје, муниција и експлозивни материи. 

Член 39 
Републичкиот секретар е одговорен за извршу-

вање на внатрешните работи од општ интерес за 
Републиката и кога за непосредното извршување 
се надлежни општинските органи на управата над-
лежни за внатрешни работи. 

Член 40 
Републичкиот секретар ќе го ограничи или за-

брани движењето на лица на јавни места или ќе 
нареди определени лица чија дејност е насочена 
или пзетон основано сомнение дека со својата деј-
ност можат да го загрозат поредокот утврден со 
Уставот Или одржувањето на јавниот ред и мир 
да престојуваат во определено место или да на-
пуштаат определено место со обврска повремено да 
се јавуваат на органот на управата надлежен за 
внатрешни работи. 

Републичкиот секретар може да ги изрече мер-
ките од став 1 на овој член само кога ќе се утвр-
ди дека е загрозен поредокот утврден со Уставот 
или одржувањето на јавниот ред и мир, а Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија ќе донесе акт со кој посебно 
за тоа ќе го овласти. 

Мерките од став 1 на овој член можат да 
траат најдолго до престанокот на причините пора-
ди кои се изречени. 

Против решението со кое е изречена мерка да 
се престојува во определено место' или да се на-
пушта определено место може да се изјави жалба 
до Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

Член 41 
Републичкиот секретаријат води општа грижа 

за стручно оспособување и усовршување на ра-
ботниците во органите на управата надлежни за 
внатрешни работи. 

Планот и програмата за стручно оспособување 
и усовршување што го организира Републичкиот 
секретаријат го пропишува републичкиот секретар. 

Член 42 
Кога тоа го бараат интересите за заштитата на 

поредокот утврден со Уставот или одржувањето 
на јавниот ред и мир што се од посебно значење 
за Републиката, републичкиот секретар може од 
работниците на милицијата и приправниците за 
милиционери во општинските органи на управата 
надлежни за внатрешни работи и од учениците, 
студентите, слушателите на курсеви, семинари и 
на другите форми на образование и од работници-
те на Центарот за образование на кадри за без-
бедност и општествена самозаштита, да формира 
посебна единица на милицијата за извршување на 
определена задача (посебна единица на милици-
јата). 

Кога во единицата на милицијата од став 1 
на овој член се наоѓаат и приправници за мшги-
ционери во општинските органи на управата над-
лежни за внатрешни работи, ученици кои се по-
стари од 18 години, студенти, слушатели на кур-
севи, семинари и на други форми на образование 
и работници од Центарот за образование на кадри 
за безбедност и општествена самозаштита, тие до-
дека ги извршуваат задачите заради кои е форми-
рана единицата, се сметаат за овластени службе-
ни лица во смисла на член 48 од овој закон. 

Со актот за формирање на единица на мили-
цијата се определува нејзиниот состав, вооружу-
вањето и опремата, како и раководителот на таа 
единица, кој за извршувањето на поставената за-
дача е одговорен пред републичкиот секретар. 
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' Средствата за работа на единицата паѓаат на' 
товар на Републичкиот секретаријат. 

На оаботниците на посебната единица на ми-
лиција се применуваат самоуправните општи акти 
на работната заедница на Републичкиот секрета-
ријат. 

Раководителот на посебната единица на мили-
ција во вршењето на службените работи ги има 
овластувањата на командир. 

Член 43 
Републичкиот секретар може да формира еди-

ници на милицијата заради обезбедување извршу-
вањето на работи што се во надлежност на Ре-
публичкиот секретаријат. 

Член 44 
Во Републичкиот секретаријат може да има 

униформирани и вооружени работници на мили-
цијата и на работи и работни задачи надвор од 
единиците на милицијата од член 43 на овој закон 
во согласност со општиот акт за систематизација 
на работите и работните задачи. 

V. ОВЛАСТУВАЊА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВА-
ТА НАДЛЕЖНИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ И 
ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА 

Член 45 
Граѓаните, организациите на здружен труд и 

другите самоуправни организации и заедници, ка-
ко и лицата кои вршат работи во органите на уп-
равата и другите државни органи, должни се да 
се придржуваат на наредбите на органите на уп-
равата надлежни за внатрешни работи и на ов-
ластените службени лица на тие органи. 

Член 46 
Органите на управата надлежни за внатрешни 

работи се должни на органот надлежен за спро-
ведување на извршувањето, на негово барање, да 
му дадат помош во спроведувањето на извршу-
вањето. 

Органот надлежен за спроведување на извр-
шувањето ќе побара помош од органот на управа-
та надлежен за внатрешни работи, ако при спро-
ведувањето на извршувањето се наиде на физички 
отпор или таков отпор оправдано може да се оче-
кува, како и во други случаи утврдени со закон. 

Член 47 
Ако врз основа на посебни прописи определе-

на организација на здружениот труд, месна за-
едница или друга самоуправна организација и за-
едница, општественочполитичка организација, оп-
штествена организација, стручно и друго здруже-
ние на граѓаните, орган на управата или друг 
државен орган одржува ред на определено подрач-
је, објект или приредба, органот на управата над-
лежен за внатрешни работи соработува со нив. 

Организациите на здружениот труд, месните за-
едници и другите самоуправни организации и за-
едници, општествено-политичките организации, оп-
штествените организации, стручните и другите 
здруженија на граѓаните, органите на управата и 
другите државни органи од став 1 на овој член 
му укажуваат помош на органот на управата над-
лежен за внатрешни работи кота тој ги врши ра-
ботите од својата надлежност на подрачјето, об-
јектот или приредбата на која овие организации 
на здружениот труд, месни заедници и други са-
моуправни организации и заедници, општествено-
но литички организации, општествени организации, 
стручни и други здружениј а на * граѓаните, органи 
ва управата и другите државни органи го одржу-
ваат редот. 

Член 48 
Определени работници на органите на управа-

та надлежни за внатрешни работи имаат посебни 
должности и овластувања (овластени службени 
лица). 

Како овластени службени лица се сметаат: 
1. работниците на милицијата; 
2. работниците на службата за јавна безбед-

ност кои непосредно работат на оперативни рабо-
ти и работни задачи; 

3. работниците на Службата за државна без-
бедност кои непосредно работат на оперативни ра-
боти и работни задачи и 

4. функционерите кои раководат со органите 
на управата надлежни з^ внатрешни работи, нив-
ните заменици и другите раководни работници кои 
се именуваат од собранијата на општествено-поли-
тичките заедници и нивните извршни органи. 

Републичкиот секретар може да пропише и 
други работници во органите на управата надлеж-
ни за внатрешни работи да^ имаат својство на ов-
ластени службени лица ако тие вршат кримина-
листичко-технички работи и вештачење на служ-
бата за јавна безбедност, ако вршат оперативне-
технички работи во Службата за Државна безбед-
ност, ако вршат оперативно-аналитички работи, 
ако работат на посебни задолженија сврзани со 
техничките работи на врските или ако раководат 
со организациони единици. 

Работниците од став 2 точка 1 до 3 и став 3 
на овој член кои на такви работи поминале нај-
малку 20 години ефективна работа и работниците 
од член 162 на овој закон остануваат 'овластени 
службени лица и кога по потреба на службата би-
дат распоредени или преместени на други работи 
и работни задачи на кои работите не се вршат од 
овластени службени лица. 

Како овластени службени лица се сметаат и 
лицата кога за такви се определени со овој закон. 

Републичкиот секретар им издава на овласте-
ните службени лица посебна легитимација. 

Овластените службени лица кмаат право да 
поседуваат и носат оружје и муниција, по служ-
бена должност. 

Член 49 
Овластените службени лица се должни рабо-

тите на заштитата на животот и лизната сигур-
ност на луѓето, спречувањето на извршување на 
кривични дела, откривањето на тие дела и фаќа-
њето на нивните сторители како и одржувањето 
на јавниот ред и мир да ги вршат во секоја при-
лика, без оглед даши се наоѓаат на службена дол-
жност и дали тоа им е ставено во задача. 

Овластените службени лица должни се рабо-
тите од став 1 на овој член да ги вршат и кога 
нивното извршување е сврзано со опасност по нив-
ниот живот. 

Член 50 
Во вршењето на службените должности овлас-

тените службени лип;а имаат право да ги легити-
мираат граѓаните к, во .случаите предвидени со 
<закон, да ги приведат до надлежниот орган. 

Кога овластените службени лица ги вршат 
службените работи во граѓанска облека должни се 
претходно да се легитимираат. 

Член 51 
Органите на управата надлежни за внатрешни 

работи и овластените службени лица на тие орга-
ни, покрај должностите и овластувањата предви-
дени со прописите за кривичната постапка и дру-
гите прописи, имаат и право да задржат лице 
што го нарушува и го загрозува јавниот ред и 
мир, ако воспоставувањето на јавниот ред и мир 
или отстранување на загрозувањето не може . да се 
постигне на друг начин или ако е тоа неопходно 
од причини на безбедноста. Задржувањето на ли-
цето може да-трае најдолго 24 часа. 
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Член 52 
Кога е тоа неопходно заради обезбедување на 

највисоки претставници на домашните или стран-
ските претставнички или политички органи, како 
и највисоките претставници на меѓународни орга-
низации и од причини на безбедноста на земјата, 
органите на управата надлежни за внатрешни ра-
боти имаат право да задржат лице и подолго од 
24 часа, но најдолго до 3 дена. 

До 3 дена може да се задржи лице и во слу-
чаите-

— ако е тоа потребно заради утврдување на 
неговиот идентитет, а идентитетот не може на 
друг начин да се утврди и 

— ако го испорачале странски органи на без-
бедноста заради спроведување до надлежниот ор-
ган. ^ 

Задржувањето во случаите од став 1 и 2 на 
овој член може да се изврши врз основа на писме-
на наредба од' функционерот кој раководи со ор-
ганот на управата надлежен за внатрешни работи. 

Член 53 
Ако задржувањето од членовите 51 и 52 на 

овој закон трае подолго од 6 часа или ако тоа го 
бара лицето што е задржано, органот на управата 
надлежен за внатрешни работи е должен да го 
извести неговото семејство или друго лице што ќе 
го определи задржаното лице. 

Лицето што е задржано без основ или подол-
г о од 24 часа односно од 3 д^на има право на на-
доместок на штета од Републиката односно оп-
штината на која и припаѓа органот чиј работник 
го задржало. 

Член 54 
Заради спречување извршувањето на кривич-

ни дела, пронаоѓање и фаќање на сторители на 
кривични дела, пронаоѓање и обезбедување на 
предмети и траги на кривични дела овластените 
службени лица можат да вршат затворање на 
сите пристапи на определен простор или објект и 
да го оневозможат напуштањето на тој простор 
или објект без одобрение. Овие мерки ќе траат са-
мо онолку време колку што е неопходно да се из-
врши потребната контрола и да се фатат стори-
телите на кривичните дела. 

Преземањето на мерките од став 1 на овој 
член може да го нареди функционерот кој рако-
води со органот на управата надлежен за* внат-
решни работи. 

Член 55 
Овластените службени- лица, кога ја вршат 

службата на средствата на јавниот сообраќај имаат 
право на бесплатен превоз со тие средства и на 
осигурување што го имаат патниците што го пла-
ќаат превозот. ' -

Во случаите од став 1 на овој член организа-
цијата на здружениот труд или друга организа-
ција нема право на надоместок за извршениот пре-
воз на овластените службени лица. 

Член 56 
Заради фаќање на извршителот на кривично 

дело кого непосредно го гонат, како и заради пре-
везување до најблиската здравствена организаци-
ја на здружен труд жртвата на кривичното дело, 
елементарна непогода или друг несреќен случај, 
овластените службени лица имаат право да се по-
служат со сообраќајните средства и со средствата 
за врска до кои можат да дојдат, ако тоа не може 
да го извршат на друг начин. За употребата на 
сообраќајното средство или средството за врска му 
се издава потврда на држателот на сообраќајното 
средство или средството за врска. 

Држателот на сообраќајното средство или сред-
ството за врска има право на надоместок на ствар-
ната штета предизвикана со употребата на сооб-
раќајното средство или средство за врска. Надо-
местокот на штетата паѓа на товар на Републиката 
односно општината на која и припаѓа органот на 

управата надлежен за внатрешни работи чии ра-
боти ги вршело овластеното службено лице што 
го употребило сообраќајното средство или сред-
ството за врска. 

, Барањето за надоместок на штетата му се под-
несува на органот на управата надлежен за внат-
решни работи чии работи ги вршело овластеното 
службено лице што ја предизвикало штетата. Ако 
тој орган во рок од 30 дена од денот на настана-
тата штета не го задоволи барањето, држателот на 
сообраќајното средство или средството за врска 
може своето право да го остварува кај надлеж-
ниот суд. 

Член 57 
Заради совладување отпорот на лицето што го 

нарушува јавниот ред и мир или што треба да се 
приведе, задржи или лиши од слобода, како и за-
ради одбивање нападот од себе или од друго лице 
или објект што се обезбедува, овластеното служ-
бено лице има право да употреби физичка сила, 
гумена палка, шмркови со вода, средства за при-
силно запирање на моторни возила, гасни и други 
пропишани средства на присилба. 

Член 58 
При вршењето на службените работи овласте-

ните службени лица смеат да употребат огнено 
оружје само ако поинаку не можат: 

1. да го заштитат животот на луѓето; 
2. да го спречат бегството на лице затечено во 

вршење на кривично дело против основните на 
социјалистичкото самоуправно општествено уреду-
вање и безбедноста на СФРЈ, убиство, грабнување 
на воздухоплов, загрозување на безбедноста на лет 
на воздухоплов, тешка кражба, разбојниче краж-
ба, разбојништво и силување, како и на други 
кривични дела што се гонат по службена должност 
ако постојат основи за сомневање дека ќе употре-
би огнено оружје, како и да спречат бегство на 
лице лишено од слобода и лице за кое е издаден 
налог за лишување од слобода заради извршува-
ње на овие кривични дела; 

3. да одбијат од себе непосреден напад со кој 
се загрозува нивниот живот; 

4. да одбијат напад на објект или личност што 
се обезбедува. 

Во случаите од став 1 на овој член овластени-
те службени лица ќе употребат огнено оружје 
само ако со употребата на физичка сила, гумена 
палка или други средства на, присилба не можат 
да го обезбедат извршувањето на службената ра-
бота. 

Овластените службени лица што вршат служ-
ба непосредно под раководство на одговорен работ-
ник смеат да употребат оружје само на негова на-
редба. Наредба за употреба на оружје одговорниот 
работник може да издаде само во случаиве и под 
условите предвидени во став 1 и 2 на овој член. 

Член 59 
Ако средствата на присилба и огненото оружје 

се употребени во границите на овластувањата, ис-
клучена е одговорноста на овластеното службено 
лице што ги употребило тие средства или огне-
ното оружје. 

Член 60 
Овластените службени лица можат да собираат 

известувања и од лицата што се наоѓаат во прит-
вор, на издржување на казна затвор или во вос-
питно-поправен дом, ако е тоа , потребно заради 
откривање на други кривични дела на исто лице, 
неговите соучесници или на кривични дела на дру-
ги сторители. 

Овие известувања ќе се собираат во времето 
што ќе го определи истражниот судија односно 
управникот на казнено-опоправниот или на воспит-
но-поправниот дом. 
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Член 61 
Во вршењето на работите на јавната безбед-

ност на езерата, работниците на милицијата имаат 
право да вршат проверка ва знамето, да запрат 
сомнителен пловен објект, да извршат преглед на 
бродските исправи и да го претресат пловниот об-
јект, како и да го гонат, запленат и спроведат до 
надлежниот орган пловниот објект кој не се при-
држува за општите прописи, доколку со посебен 
пропис или со меѓународни договори не е поинаку 
предвидено. 

Одредбите од став 1 на овој член не се одне-
суваат на воените бродови. 

Член 62 
Ако против овластено службено лице се покре-

не и води, кривична, прекршочна или процесна 
постапка заради употреба на средства на присилба 
или огнено оружје или заради други интервенции 
во вршењето на службената работа, како и уче-
ство во сообраќајна незгода со службено моторно 
возило при вршењето на службената работа, орга-
нот на управата надлежен за внатрешни работи ќе 
му обезбеди стручна правна помош во врска со во-
дењето на постапката. Стручна правна помош ќе 
се обезбеди и по престанокот на работниот однос 
кај органот на управата надлежен за внатрешни 
работи. 

Органот на управата надлежен за внатрешни 
работи нема да му обезбеди стручна правна помош 
во случај од став 1 на овој член на овластено 
службено лице против кое е поднесен предлог за 
покренување постапка за утврдување на одговор-
носта поради потешка повреда на работната обвр-
ска, како и во случај кога органот на управата 
надлежен за внатрешни работи поднел кривична 
пријава против работникот. 

Ако против граѓанин, кој на органот на упра-
вата надлежан за внатрешни работи или на ов-
ластеното службено лице во вршењето на службе-
ната должност му укажал помош се покрене и' во-
ди кривична, прекршочна или процесна постап-
ка, органот на управата надлежен за внатрешни 
работи кому му е укажана помошта должен е во 
тој случај да му; обезбеди стручна правна помош. 

VI. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ И СОРАБОТКА НА 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НАДЛЕЖНИ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Меѓусебни односи и соработка на органите н^ 
управата надлежни за внатрешни работи во 

Републиката 

Член 63 
Органите на управата надлежни за внатрешни 

работи се должни во работите од заеднички инте-
рес, а особено во работите на Службата за држав-
на безбедност и, службата за јавна безбедност, ме-
ѓусебно да доработуваат, да ја усогласуваат актив-
носта, да разменуваат податоци и известувања, да 
организираат советувања и други стручни собири 
за проучување на одделни прашања, појави и про-
блеми, да организираат и спроведуваат заеднички 
мерки и акции и едни на други да ои укажуваат 
помош. 

"Член 64 
Републичкиот секретаријат, покрај пропишани-

те права и должности спрема општинските органи 
на управата надлежни за внатрешни работи и оп-
штинските органи на управата што вршат дејст-
вија од областа на внатрешните работи, има пра-
ва и должности утврдени со овој закон. 

Член 65 
Во вршењето на внатрешните работи од општ 

интерес за Републиката, републичкиот секретар на 
општинските органи на управата наддежни за 
внатрешни работи има право и должност да им 

издава задолжителни инструкции и да врши не-
посреден надзор над извршувањето на тие ин-
струкции. 

. , Член 66 
Ако во вршењето на надзорот републичкиот 

секретар утврди дека општинскиот орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи не ги врши 
работите од својот делокруг или не ги врши во 
согласност со прописите и на време, ќе му укаже 
на функционерот кој раководи со органот на упра-
вата надлежен за внатрешни работи на недоста-
тоците и ќе му предложи мерки тие да се отстра-
нат, а за тоа ќе го извести собранието на оп-
штината. 

Член 67 
Кога интересите на поредокот утврден со Уста-

вот или одржувањето на јавниот ред и мир што 
се од посебно значење за Републиката тоа го ба-
раат, републичкиот секретар или од него овласте-
ниот раководен работник може непосредно да му 
издава наредби за извршување на определени за-
дачи и работи од делокругот на општинскиот ор-
ган на управата надлежен за внатрешни работи 
на функционерот кој раководи со органот на упра-
вата надлежен за внатрешни работи, раководите-
лот на службата за јавна безбедност и команди-
рот, како и налог на функционерот кој раководи 
со органот на управата надлежен за внатрешни 
работи за привремено отстапување на користење 
на Републичкиот секретаријат определена опрема 
додека за тоа постои потреба. 

Трошоците во врска со извршувањето на ра-
ботите од став 1 на овој член и надоместокот на 
стварните трошоци за користењето на опремата 
паѓаат на товар на Републичкиот секретаријат. 

Член 68 
Републичкиот секретар има право на општин-

скиот орган на управата надлежен за внатрешни 
работи да му издава налог за извршување на оп-
ределени работи од дшнт интерес за Републиката. 

Во вршењето на внатрешните работи од општ 
интерес за Републиката, Републичкиот секретари-
јат има право непосредно или преку друг општин-
ски орган на управата надлежен за внатрешни ра-
боти да изврши одделни работи ако општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи, 
и покрај4 предупредувањето, не ги врши или не 
ги врши во согласност со законот. 

Трошоците во врска со извршувањето на ра-
ботите од став 1 овој член паѓаат на товар на Ре-
публичкиот секретаријат, а трошоците од став 2 
на овој член на товар на општинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи кој не 
ја извршил работата. 

Член 69 
Кога сложеноста на работите или другите пот-

реби тоа го бараат, општинските органи на упра-
вата надлежни за внатрешни работи имаат право 
да бараат стручна помош и соработка од Репуб-
личкиот секретаријат. 

Републичкиот секретаријат е должен таа по-
мош да им ја укаже на општинските органи на 
управата надлежни за внатрешни работи ако ут-
врди дека органот има потреба од таква помош. 

Член 70 
Општинските органи на управата надлежни за 

внатрешни работи се должни да водат пропишана 
статистика и евиденција и да го известуваат Ре-
публичкиот секретаријат за извршување на за-
коните и другите прописи од областа на внатреш-
ните работи и по тие прашања на негово барање 
да доставуваат податоци. 



10 ноември 1980 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА СРМ Бр. 37 — Стр. 729 

2. Меѓусебни односи и соработка на органите на 
управата надлежни за внатрешни работи во 

земјата 

Член 71 
Меѓусебните односи и соработка на органите 

на управата надлежни за внатрешни работи во 
Републиката со Сојузниот секретаријат за вна-
трешни работи (Сојузен секретаријат) и органите 
на управата надлежни за внатрешни работи во 
социјалистичките републики и автономни покраини 
се засновуваат врз правата и должностите опре-
делени со закон и меѓусебно договарање за извр-
шување на заеднички задачи, непосредна соработка 
и известување. 

Член 72 
Републичкиот секретаријат соработува со Со-

јузниот секретаријат и органите на управата над-
лежни за внатрешни работи на социјалистичките 
републики и автономни покраини заради разгле-
дување и усогласување на ставовите, како и за-
ради усогласување на плановите и мерките за 
безбедност од заеднички интерес. 

' Член 73 
Органите на управата надлежни за внатреш-

ни работи во .Републиката се должни да соработу-
ваат со Сојузниот секретаријат и органите на уп-
равата надлежни за внатрешни работи во соција-
листичките републики и автономни покраини и да 
им укажуваат помош на работите на државната 
безбедност, јавната безбедност и другите внатреш-
ни работи од заеднички интерес. 

Член 74 
Кога овластени службени лица на Сојузниот 

секретаријат или од органите на управата надлеж-
ни за внатрешни работи на социјалистичките ре-
публики и автономни покраини вршат определени 
работи на територијата на Републиката ги имаат 
должностите и овластувањата на овластени служ-
бени лица утврдени со овој закон. 

'Член 75 
Овластените службени лица на Сојузниот се-

кретаријат и органите на управата надлежни за 
внатрешни работи на социјалистичките републики 
и автономни покраини можат, по барање и во 
договор со органите на управата надлежни за 
внатрешни работи во Републиката, да ги презе-
маат на територијата на Републиката потребните 
мерки да се пронајде сторителот на кривично дело 
кое се гони по службена должност, сторителот или 
соучесникот да не се сокрие или не избега, да се 
откријат и обезбедат траги на кривичното дело и 
предмети кои можат да послужат како доказ, како 
и да соберат известувања кои би можеле да би-
дат од корист за успешното водење на кривичната 
постапка. 

По исклучок, ако постои опасност од одлагање, 
овие мерки овластените службени лица можат и 
сами да ги преземат, но се должни за тоа веднаш 
да го известат соодветниот орган на управата над-
лежен за внатрешни работи. 

Член 76 
Кога овластени службени лица на Сојузниот 

секретаријат и органите на управата надлежни за 
внатрешни работи на социјалистичките републики 
и автономни покраини вршат службена работа на 
средствата за јавен сообраќај, можат да вршат 
службени работи и да преземаат потребни мерки 
и дејствија и кога тоа сообраќајно средство се 
наоѓа 'на територијата на Републиката. 

Член 77 
Овластено службено лице на орган на упра-

вата надлежен за внатрешни работи на Републи-
ката кое на територијата на социјалистичка ре-
публика или автономна покраина се затече на мес-

тото на настанот, должно е по барање од овлас-
теното службено лице на соодветниот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи да му 
укаже помош во спречување извршувањето на кри-
вично дело што непосредно претстои, во обезбеду-
вањето на трагите на кривичното дело како и во 
спречување сторителот на кривичното дело да не 
се сокрие или не избега. 

Член 78 
Овластеното службено лице на орган на уп-

равата надлежен за внатрешни работи на Репуб-
ликата што ќе се затече на територијата на соци-
јалистичка република или автономна покраина, 
должно е само да ги преземе потребните мерки 
за да се спречи извршувањето на кривично дело 
кое се гони по службена должност; да ги обезбеди 
трагите на кривичното дело и да спречи сторите-
лот на кривичното дело да не се сокрие или не 
избега, ако на местото на настанот нема овластено 
службено лице на надлежниот орган, а неговото" 
доаѓање не може да се обезбеди благовремено, но 
е должно за тоа, штом околностите ќе дозволат 
да го извести соодветниот општински орган на уп-
равата надлежен за внатрешни работи. 

VII. САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ 

1. Самоуправување 

Член 79 
Работниците на општинскиот орган на управа-

та надлежен за внатрешни работи претставуваат 
посебна работна заедница. 

Работниците на заедничкиот општински орган 
на управата надлежен за внатрешни работи сочи-
нуваат една работна заедница. 

^ Член 80 
Делот од општиот акт за систематизација на 

работите и работните задачи што се однесува на 
службата за јавна безбедност во општинските ор-
гани на управата надлежни за внатрешни работи 
се утврдува во согласност со републичкиот секре-
тар. 

Во општиот акт од став 1 на овој член се оп-
ределува и надлежноста, подрачјето и седиштето 
на станицата на милицијата односно самостојно-
то одделение на милицијата. 

2. Работни односи 

Член 81 
Во органите на управата Надлежни за вна-

трешни работи се заснова работен однос со јавно 
објавување на конкурс и оглас. 

Во органите на управата надлежни за вна-
трешни работи се заснова работен однос без кон-
курс за вршење на работи и работни задачи на: 

- 1. Службата за државна безбедност; 
2. Службата за јавна безбедност; 
3. Криптозаштита; 
4. Воени подготовки и материјални резерви; 
5. Пилот и авио-механичар; 
6. Шеф на Кабинет во Републичкиот секрета-

ријат и Секретаријатот за внатрешни работи на 
Собранието на град Скопје; 

7. Советник во орган на управата надлежен 
за внатрешни работи; 

8. Раководење со организациони единици за 
организација и кадри и електронска обработка 
на податоци во Републичкиот секретаријат; 

9. Раководење и заменување на раководење со 
организациона или работна единица за врски; 

10. Добавувачи на поштенски пратки во Ре-
публичкиот секретаријат и 

11. Раководење со организациона единица за 
заеднички работи во Секретаријатот за внатрешни 
работи на Собранието на град Скопје. 
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Во органите на управата, надлежни за вна-
трешни работи работен однос без конкурс засно-
ваат стипендистите на органите на управата над-
лежни за внатрешни работи, свршените ученици и 

' свршените студенти на Центарот за образование 
на кадри за безбедност и општествена самозашти-
та. 

За засновањето на работен однос Во Службата 
за државна безбедност одлучува републичкиот се-
кретар по предлог од потсекретарот за државна 
безбедност во Републичкиот секретаријат. 

За засновање на работен однос со определено 
лице во орган на управата надлежен за внатреш-
ни работи одлучува функционерот кој раководи со 
органот на управата надлежен за внатрешни ра-
боти. Кога се-заснова работен однос во општински* 
орган на управата надлежен за внатрешни работи 
за вршење на работи и работни задачи од овлас-
тено службено лице, функционерот кој раководи 
со општинскиот орган на управата надлежен за 
внатрешни работи е должен да прибави претходно 
мислење од републичкиот секретар. 

Функционерот кој раководи со општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи 
е должен да прибави согласност од републичкиот 
секретар и кога врши распоредување на работни-
ци на работи и работни задачи на раководителот 
на службата за јавна безбедност, командир, заме-
ник командир и помошник на, командирот во орга-
нот. 

Член 92 
Работен однос во орган на управата надлежен 

за внатрешни работи може да заснова лице кое, 
покрај општите услови за засновање на работен 
однос, ги исполнува и следните услови: 

1. да е државјанин на СФРЈ; 
2. да е полнолетно и да ја 'регулирало воената 

обврска ако заснова работен однос како овластено 
службено лице во Службата за државна безбед-
ност или Службата за јавна безбедност; 

3. да не е осудувано и казнувано за кривично 
дело против основите на социјалистичкото само-
управно општествено уредување и .безбедноста на 
СФРЈ, против стопанството, против слободите и 
правата на човекот и граѓанинот, против самоуп-
равувањето, против општествената сопственост, про-
тив службената должност, против вооружените си-
ли на СФРЈ или кривично дело извршено од ко-
ристољубие и нечесни побуди; 

4. (против него да не се води кривична постап-
ка за кривично дело од точка 3 на овој став; 

5. со правосилна пресуда да не му е забра-
нето вршење на соодветна должност додека трае 
таквата забрана и 

6. да е психофизички способно за вршење на 
работите и работните задачи за кои се прима. 

На работник на орган на управата надлежен 
за' внатрешни работи кој е осуден и на условна 
осуда за кривично дело од став 1, точка 3 на овој 
член или на кого му е забрането вршење на со-
одветна должност, му престанува работниот однос 
со денот на врачувањето на правосилната пресуда. 
Работниот однос ќе му престане на работник на 
орган на управата надлежен за внатрешни работи 
и кога ќе престане да биде државјанин на СФРЈ 
со денот на престанокот на државјанството. 

Решението за престанок на работата според 
став 2 на овој член го донесува функционерот кој 
раководи со органот на управата надлежен за 
внатрешни работи. 

Работите и работните задачи за кои се утвр-
дува ^психофизичката способност на лицата што 
засноваат работен однос во орган на управата, над-
лежен за внатрешни работи ги утврдува репуб-
личкиот секретар. 

Психофизичката способност на лицата од став 
4 на овој член ја утврдува посебна стручна коми-
сија во Републичкиот секретаријат, што ја фор-
мира републичкиот секретар. • 

Член 83 
За милиционер може да биде примено лице 

кое, покрај условите од член 82, став 1 на овој 
закон, ги исполнува и овие услови: 

1. да не е постар од 25 години, ако за првпат 
се прима на работа и 

2. да има средна стручна подготовка. 
Републичкиот секретар може да пропише за 

вршење на определени работи и работни задачи 
во милицијата да може да се прими лице кое не-
ма средна стручна подготовка. 

За вршење на работи и работни задачи во ми-
лицијата за кои со општиот акт за систематиза-
ција на работите и работните задачи на "органот 
на управата надлежен за внатрешни работи се 
бара виша или висока стручна подготовка, може 
да се прими на работа и лице постаро од 25-го-
дишна возраст. 

Член 84 
Лице кое се прима на работа во орган на уп-

равата надлежен за внатрешни работи за вршење 
на работи и работни задачи од овластено службе-
но лице, а нема завршена школа за внатрешни 
работи задолжително се упатува на дополнително 
стручно оспособување или усовршување во Цен-
тарот за образование на кадри за безбедност и 
општествена самозаштита. 

< Член 85 
Приправничкиот стаж за милиционер може- да 

трае од шест месеци до една година. 
Времетраењето на приправничкиот стаж од 

став 1 на овој член и на курсот за командири, на-
чинот и програмата за обучување на приправни-
ците за милиционери и на командирите, замени-
ците командири и помошниците командири, како 
и програмата за завршниот испит ги утврдува ре-. 
пудличкиот секретар. 

На приправникот за милиционер му престанува 
работниот -однос ако при повторното полагање не 
покаже задоволителни резултати. 

Приправничкиот стаж за милиционер кој се 
здобил со средна стручна подготовка во Центарот 
за образование на кадри за безбедност и општес-
твена самозаштита трае 6 месеци. Стажот се спро-
ведува во органот на управата надлежен за вна-
трешни работи, каде што републичкиот секретар 
го ра споредил. 

Член 86 
Приправник за милиционер кој самоволно го 

напушти или по негова вина биде исклучен од 
курсот за милиционери или од органот на упра-
вата надлежен за внатрешни работи каде што се 
оспособува за самостојно вршење на работи и ра-
ботни задачи, му престанува работниот однос. 

Приправник за милиционер во случаите од 
став 1 на овој член му ги надоместува на Репуб-
личкиот секретаријат трошоците направени за не-
говото оспособување и усовршување, сместување 
и искрана. 

Член 87 
Ако работникот на милицијата, кој успешно 

завршил приправнички стаж, своеволно ја на-
пушти работата пред да - истечат две години од 
денот на распоредувањето на работи и работни за-
дачи за милиционер, му ги надоместува на Репуб-
личкиот секретаријат трошоците направени за не-
говото оспособување и усовршување, сместување 
и исхрана, сразмерно на ^извршената обврска. 

Член 88 
Работникот на органот на управата надлежен 

за внатрешни рабрти е должен да ги извршува 
наредбите на функционерот кој раководи со ор-
ганот на управата надлежен за .внатрешни работи 
односно на раководителот издадени заради врше-
ње на службата, освен ако извршувањето на так-
вите наредби би претставувало кривично дело. 
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Член 89 
Работниците на органите на управата надлеж-

ни за, внатрешни работи се должни да ја чуваат 
државната,, воената, службената и деловната тај-
на за која дознале во вршењето на службените ра-
боти или по повод на вршењето на тие работи. 

За државна тајна се сметаат документите или 
податоците чие оддавање би имало или би може-
ло да има штетни последици по политичките или 
стопанските интереси на државата .или по безбед-
носта и одбраната на земата, а кои согласно на 
закон или други прописи се означени како др-
жавна тајна. 

За службена тајна, во смисла на овој закон, се 
сметаат: 

1. извештаите, документите и податоците од де-
локругот на. Службата за државна безбедност; 

2. извештаите, документите и податоците од де-
локругот на органите на управата надлежни за 
внатрешни работи што се означени како службе-
на тајна; 

3. документите, податоците и извештаите што 
се однесуваат на други државни органи, како и ор-
ганизации на здружен труд и други самоуправни 
организации и заедници, кои со закон, прописи 
донесени врз основа .на закон или од страна на тие 
органи и организации се означени како службена 
тајна; 

4. мерките, дејствијата, податоците и извори-
те на информации чие соопштување би било штет-
но по општиот интерес или интересот на .безбед-
носта на земјата или по интересот на поединци, 
организациите на здружен ттруд и други самоуп-
равни организации и заедници, како и за успешно 
вршење на службените задачи и 

5. податоците за внатрешната организација и 
систематизација на работите и работните задачи 
на органот. 

Се овластува републичкиот секретар да донесе 
поблиски прописи за службената тајна, за чува^ 
њего на службената тајна и за ослободувањето 
скд обврската за чување на службената тајна на 
органите на управата надлежни за внатрешни ра-
боти. 

Член 90 
Обврската- за чување на службената тајна 

трае и по престанокот на работниот однос.. 
Ослободување од обврската за чување служ-

бена тајна за работниците во органите на управа-
та надлежни за внатрешни работи дава функцио-
нерот кој раководи со органот на управата надле-
жен за внатрешни работи, а за работниците на 
Службата за државна безбедност може да даде 
и потсекретар за државна безбедност во Републич-
киот секретаријат. 

Член 91 
На определени работници на органите на уп-

равата надлежни за внатрешни работи, кои не се 
овластени службени лица од член 48 и 162 на овој 
закон им 'се издава посебна легитимација на ра-
ботник за внатрешни работи. 

Работниците од став 1 на овој член можат да 
носат оружје ако тоа е. определено во легитимаци-
јата. 

Републичкиот секретар ќе пропише на кои 
работници да им се издава посебна легитимација, 
како и образецот, рокот на важењето и начинот на 
водење на евиденцијата за таа легитимација. 

Член 92 
Функционерот кој раководи со органот на уп-

равата надлежен ра внатрешни работи може на 
работникот да му го прекине односно одложи ко-
ристењето на годишниот одмор ако определени 
неодложни службени работи не би можел да ги 
изврши друг работник. 

Работната заедница со самоуправен општ акт 
определува кои трошоци ќе му се признаат на ра-, 

бртникот во случај да морал да го прекине или 
одложи користењето на годишниот одмор. 

Работникот од став 1 на овој член има право 
да го продолжи користењето на одморот односно 
да го почне и во наредната' година штом ќе пре-
станат причините за прекин односно одлагање. 

Член 93 
Работник во службата за јавна безбедност мо-

же да се премести од орган На управата надле-
жен за внатрешни работи од една општествено-ло-
литичка заедница во орган на управата надлежен 
за внатрешни работи на друга општествено-поли-
тичка заедница по свое барање или кога потре-
бите на службата тоа го бараат. 

Преместувањето од став 1 на овој член го 
врши функционерот кој раководи со органотк на 
управата надлежен за внатрешни работи од кој 
работникот се преместува откако за тоа е добиена 
согласност од функционерот кој раководи со ор-
ганот на управата надлежен внатрешни работи 
во кој • работникот се преместува, 

Работникот од став 1 на овој член може да 
биде преместен само на работи , и работни задачи 
кои одговараат на неговата стручна. подготовка. 

Член 94 
Републичкиот секретар може да премести ра-

ботник на Службата за државна безбедност од ед-
на организациона единица во друга надвор од се-
диштето на Републичкиот секретаријат или од Ре-
публичкиот секретаријат во таква организациона 
единица односно од тие организациони единици во 
Републичкиот секретаријат, ако интересите на 
службата тоа го бараат. 

Член 95 
На преместен, работник по потреба на служба-

та, покрај патните и селидбените трошоци му при-
паѓа и надоместок на личниот доход во висина, на 
просечната аконтација на личниот доход остварен 
за последните 3 месеци. Овој надоместок се ис-
платува по извршеното преселување. 

Член 96 
На преместен работник по потреба на служба-

та кој издржува семејство, му припаѓа месечен 
надоместок за одвоен живот. 

Надоместокот за одвоен живот му припаѓа на 
работникот од денот на стапувањето на работа, се 
додека не му се обезбеди стан. Станот треба да 
му се обезбеди во рок од две години од денот на 
неговото стапување на работа. 

На работник на милицијата преместен по по-
треба на службата, кој нема семејство на издржу-
вање, му се обезбедува, по правило, сместување во • 
станицата на милицијата односно самостојно од-
деление на милицијата. 

Член 97 
Трошоците од член 95 и 96 на овој закон спо-

годбено се определуваат меѓу Републичкиот секре-
таријат и општинскиот орган на управата надле-
жен за внатрешни работи од каде и во кој работ-
никот се преместува., 

Член 98 
Работникот преместен по потреба на службата, 

согласно член 93 и 94 на овој закон, е должен да 
се јави на работа во рокот предвиден во решени-
ето за преместување. Тој рок не може да биде 
пократок од 7 дена од денот на разрешувањето 
од должноста. 

Член 99 
На преместен работник, кој има право на на-

доместок за одвоен живот, органот на управата 
надлежен за внатрешни работи е должен секој. 
трет месец да му обезбеди 7 дена платено отсуство 
заради посета на потесното семејство. Трошоците 
за превоз до местото во кое живее потесното се-
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»дејство на работникот и назад паѓаат на товар на 
органот на управата надлежен за внатрешни ра-
боти. 

Како потесно семејство во смисла на став 1 на 
овој член се сметаат брачниот другар и децата. 

Член 100 
Преместен работник по потреба на службата, 

кој нема семејство на издржување ги има права-
та и од член 99 став 1 на овој закон. 

Член 101 
Работник на орган на управата надлежен за 

внатрешни работи, кој стручно се оспособува и 
усовршува во Центарот за образование на кадри 
за безбедност и општествена самозаштита или дру-
га стручна школа, а има право на надоместок за 
одвоен живот, наместо надоместокот има обезбе-
ден бесплатен стан и храна. Бесплатен стан и 
храна има и работник кој нема право на надомес-
ток за одвоен живот. 

Член 102 
Кога интересите на службата бараат, функцио-

нерот кој раководи со органот на управата надле-
жен за внатрешни работи може привремено да 
упати работник од службата за јавна безбедност 
на работа во друг орган на управата надлежен за 
внатрешни работи најдолго во траење од 6 месеци. 
Со согласност на работникот оваа работа може 
да трае и подолго од 6 месеци. 

Под услови од став 1 на овој член републички-
от секретар може привремено да упати работник 
на Службата за државна безбедност на работа во 
организациона единица на Службата за државна 
безбедност која се наоѓа на друго место. , 

На работник упатен на работа во смисла на 
ставовите 1 и 2 од овој член му припаѓа надо-
месток за одвоен живот според општиот акт на 
органот од кој работникот е упатен и секој трет 
месец 7 дена платено отсуство заради посета на 
своето семејство. Надоместокот на трошоците паѓа 
на товар на органот во кој работникот е упатен. 

Член 103 
Кога тоа го бараат интересите на службата, 

работник на орган на управата надлежен за вна-
трешни работи може да баде ставен на располага-
ње со решение на функционерот кој раководи со 
органот' на управата надлежен за внатрешни ра-
боти по прибавена претходна согласност од из-
вршниот орган на собранието на општествено-по-
литичката заедница. 

За ставање на располагање на овластено служ-
бено лице во општински орган на управата над-
лежен за внатрешни работи, функционерот кој ра-
ководи со органот на управата надлежен за вна-
трешни работи е должен да прибави претходна 
согласност и од републи^иот секретар. 

Против решението за ставање на располагање, 
работникот може да изјави приговор до изврш-
ниот орган на собранието на општествено-поли-
тичката заедница. 

Приговорот не го одлага извршувањето на ре-
шението. 

Член 104 
Работник на орган на управата надлежен за 

внатрешни работи може да остане на располагање 
се додека не се распореди на други работи и ра-
ботни задачи, односно додека не заснова работен 
однос во друг орган, организацијата на здружен 
труд или друга самоуправна организација или за-
едница или се додека не му престане работниот 
однос по друг основ, но не подолго од две години, 
по што му престанува работниот однос. 

По исклучок, на работник на орган на. управа-
та надлежен за внатрешни работи со повеќе од 
30 години (маж), односно 25 години (жена) пензие-
си стаж по истекот на рокот од став 1 на овој 

член не може без негова согласност да му пре-
стане работниот однос, доколку за одредени слу-
чаи со овој закон поинаку не е определено. 

За време додека работникот се наоѓа на рас-
полагање му припаѓа надоместок на личниот до-
ход во висина на просечната аконтација на лич-
ниот доход остварена за последните 3 месеци пред 
да биде ставен на располагање, како и сите допол-
нителни зголемувања што им се обезбедуваат и на 
другите^ работници во органот на управата надле-
жен за внатрешни работи. 

Времето поминато на располагање се смета 
КсЈКО време поминато во работен - однос. 

Работниците на располагање правата од ра-
бота и по основ на работи ги остваруваат во орга-
нот на управата надлежен за внатрешни работи 
во кој биле на работа. 

Член 105 
На работник на орган на управата надлежен 

за внатрешни работи, кој има повеќе од 30 годи-
ни пензиски стаж, од кој најмалку 20.години ефек-
тивно поминати на работи и работни задачи на 
кои стажот на осигурување се смета во зголемено 
траење, не може да му престане работниот однос 
во органот на управата надлежен за внатрешни 
работи поради укинување на работите и работ-
ните задачи или потрајно намалување обемот на 
работењето. 

На работник од став 1 на овој член кој ќе ос-
тане нераспореден му припаѓа надоместок на лич-
ниот доход во висина на просечната аконтација 
на личниот доход остварена за последните 3 месе-
ци, како и сите дополнителни зголемувања што 
им се обезбедуваат и на другите работници во ор-
ганот на управата надлежен за внатрешни работи. 

Надоместокот на личниот доход на нераспоре-
дениот работник му припаѓа се додека не биде рас-
пореден на нови работи и работни задачи кои од-
говараат на неговата стручна подготовка, додека 
не заснова работен однос во друг орган на упра-
вата или друг државен орган, организација на 
здружен труд и друга самоуправна организација 
или заедница, не оствари право на пензија или 
му престан^ работниот однос по некој друг основ. 

Времето кое работникот го поминал како не-
раопореден му се смета како време поминато во 
работен однос. 

Член 106 
Овластено службено лице со над 30 години 

(жена) односно 35 години (маж) пензиски стаж од 
кој најмалку 10 години односно 15 години ефек-
тивно поминати на работи и работни задачи за 
кои стажот на осигурувањето се смета во зголеме-
но траење, кога по својата согласност и одлука на 
надлежен орган на општествено-политичка заед-
ница, самоуправна организација или заедница и 
општественонполитичка организација, односно по 
своја согласност и спогодба склучена меѓу функ-
ционерот кој раководи со органот на управата над-
лежен за внатрешни работи и функционерот кој 
раководи со друг државен орган ќе премине на 
работа, односно ќе заснова работен однос во др-
жавен орган, самоуправна организација или за-
едница ги задржува правата од пензиското и 
здравственото осигурување предвидени со член 132 
ставови 1 и 3 и член 142 став 1 на овој закон. 

Член 107 
Работник на Службата за јавна безбедност и ' 

Службата за државна безбедност, кому работниот 
стаж му се смета во зголемено траење, кој според 
одлуката на здравствената комисија од член 145 
на овој закон, е неспособен за вршење на својата 
работа, а е способен за друга работа во органот на 
управата надлежен за внатрешни работи, се рас-
поредува на други работи и работни задачи кои 
одговараат на степенот на неговата стручна спо-
собност и здравствена состојба. 
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Ако работник од став 1 на овој член на новите 
работи и работни задачи остварува понизок личен 
доход, има право на надоместок на личниот доход 
во висина на просечната аконтација на личниот 
доход што ја остварил во последните 3 месеци или 
последната година, ако тоа за работникот е попо-
волно пред да биде огласен за неспособен за ра-
бота во Службата за јавна безбедност или Служ-
бата за државна безбедност. 

Член 108 
Кога интересот на службата тоа го бара, ра-

ботникот на органот на управата надлежен за 
внатрешни работи е должен да ја врши службе-
ната работа и подолго од 42 часа во неделата. 

Со самоуправен општ акт на работната заед-
ница се утврдуваат мерилата за определување на-
доместок на работниците на органот на управата 
надлежен за внатрешни работи за работа подолга 
од 42 часа во неделата. 

Член 109 
Работниците на органите на управата надлеж-

ни за внатрешни работи не можат да вршат деј-
ности кои се во спротивност со нивната службена 
должност. 

Кои работи се во спротивност со службената 
должност на работниците на органите на управата 
надлежни за внатрешни работи ќе ги пропише ре-
публичкиот секретар. 

Член НО 
Работник на орган на управата надлежен за 

внатрешни работи на кој што времето поминато 
на работа му се смета во зголемено траење (член 
127) и ги исполнува пропишаните услови за оства-
рување на лична пензија, како и работник од 
член 106 на овој закон, по исклучок може да биде 
задржан и понатаму на работа ако потребите на 
службата тоа го бараат. 

За задржувањето на работа по потреба на 
службата на работник од став 1 на овој член во 
општински орган на управата надлежен за внат-

ч решни работи по претходно прибавена согласност 
од работникот и републичкиот секретар и мисле-
ње од работната заедница, на предлог од функ-
ционерот кој раководи со општинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи одлучува 
извршниот орган на собранието на општината. 

За задржувањето на работа по потреба на 
службата на работник од став 1 на овој член во 
Републичкиот секретаријат по претходно прибаве-
на согласност од работникот и мислење од работ-
ната заедница, на предлог од републичкиот секре-
тар одлучува Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

За задржувањето на работа на работник од 
член 106 на овој закон во државен орган, самоуп-
равна организации а или заедница и општествено-
политичка организација одлучува функционерот 
кој раководи со државниот орган, односно надлеж-
ниот орган на самоуправната организација или за-, 
едница и општествено-политичката организација. 

Одлуката за задржувањето на работа по пот-
реба на службата и за времето на задржувањето 
на работникот се донесува најдоцна еден месец 
пред исполнувањето на условите за остварување 
на лична пензија, а се преоценува пред истекот 
на годината, сметано од денот кога одлуката била 
донесена. 

3. Стручно оспособување и усовршување 
на работниците 

Член 111 
Органите на управата надлежни за внатрешни 

работи организираат и спроведуваат редовно и 
дополнително образование заради стручно оспосо-
бување и усовршување и за таа цел обезбедуваат 
соодветни средства. 

Работниците на органите на управата надлеж-
ни за внатрешни работи се должни по утврдени 
програми, преку редовно и дополнително образо-
вание стручно да се оспособуваат и усовршуваат 
заради извршување на службените работи. 

Член 112 
• Редовното и, по правило, сите форми на до-

полнително стручно образование од областа на 
внатрешните работи се организираат и изведуваат 
во Центарот за образование на кадри за безбед-
ност и општествена самозаштита. 

Определени форми на дополнително, стручно 
оспособување и усовршување по програмава за 
обука на милицијата што ја донесува републич-
киот секретар се организираат и изведуваат и во 
органите на управата надлежни за внатрешни ра-
боти. 

4. Дисциплинска одговорност 

Член 113 
Работник на орган на управата надлежен за 

внатрешни работи одговара за повреда на работ-
ните обврски и други повреди на работната дис-
циплина ако доверените работи и работни задачи 
не ги извршува уредно или совесно, ако не се 
придржува на законите и другите прописи или 
правилата на однесувањето на работа или во врска 
со работата, како и ако не се придржува на одлу-
ките донесени од самоуправните органи. 

Повредите на работните обврски можат да би-
дат полесни и потешки. 

а) Полесни повреди на работните обврски 

Член 114 
Со самоуправен општ акт се пропишува што 

се смета за полесна повреда на работните обврски 
и други повреди на работната дисциплина. 

Член 115 
За полесна повреда на работните обврски може 

да се изрече една од дисциплинските мерки: опо-
мена или јавна опомена. 

Дисциплинските мерки за полесни повреди на 
работните обврски и други повреди на работната 
дисциплина ги изрекува функционерот кој рако-
води со органот на управата надлежен за внатреш-
ни работи. 

Член 116 
Против првостепеното решение со кое на ра-

ботникот му е изречена Дисциплинска мерка, за по-
лесна повреда на работните обврски или друга 
повреда на работната дисциплина може да се из-
јави жалба во рок од 15 дена од денот на доставу-
вањето на решението до дисциплинската комисија 
рт органот, чија одлука е конечна. 

б) Потешки повреди на работните обврски 

Член 117 
Како потешка повреда на работните обврски 

особено се смета: 
1. оддавање на државна, воена, службена или 

деловна тајна или невнимателно чување на мате-
ријали кои содржат тајни податоци; 

2. непрописно вршење или занемарување на 
вршењето на работните обврски; 

3. постапување спротивно на правилата и про-
писите на службата; 

4. неносење или непрописно носење на уни-
форма или оружје или друга опрема; 

5. злоупотреба на службената положба или 
пречекорување на службеното овластување; 

6. одбивање извршување или неизвршување на 
работна задача или наредба на раководен или од-
говорен работник; 
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7. »самоволно напуштање на работно, стражар-
ско или позорникарско место или обезбедување 
на определен објект или лице; 

8. 10пиење на стражарско или позорникарско 
место; 

9. сакое дејствие односно пропуштање на деј-
ствие што го оневозможува, пречи или отежнува 
Остварувањето на службените задачи; 

,10. издавање или извршување на наредба со 
која очигледно се загрозува сигурноста на луѓето; 

И. непреземање или недоволно преземање на 
мерки во рамките на своите должности потребни 
за сигурноста на работниците или доверените 
предмети, како и за остварување на законските 
права на работниците; 

12. недавање на податоци или давање на не-
точни податоци што според прописите им се да-
ваат на овластените органи, организации на здру-
жен труд и други самоуправни организации и ^за-
едници или поединци; 

13. неукажување на стручна и друга помош во 
рамките на своите должности и овластувања на 
други работници на органите на управата надлеж-
ни за внатрешни работи; 

14. непристојно однесување опрема странките; 
15. неукажување правна и друга помош во 

рамките на своите овластувања на неука странка 
во остварувањето на нејзините законски права и 
правни интереси; { 

16. доаѓање на работа во пијана состојба, опи-
јанување за време на 'работењето или опијанува-
ње во поголема мерка надвор од службата на јав-
но место; 

17. одбегнување на лекарски преглед заради 
утврдување на работната способност; 

18. неоправдан изостанок од службата повеќе 
од еден ден; 

19. неоправдано задоцнување по повод преме-
стување по потреба на службата или неностану-
вање по решение за упатување на работа; 

20. избегнување на задолжително стручно ос-
пособување и усовршување; 

21. однесување во службата или надвор од 
службата кое му штети на угледот на органите на 
управата надлежни за внатрешни работи или од-
несување што ги нарушува добрите меѓусебни од-
носи во органот; 

22. предизвикување на поголема имотна штета 
на работната заедница со намерно или несовесно 
вршење на својата службена должност; 

23. противправно прибавување на лична и ма-
теријална корист во врска со вршењето на служ-
бената должност; 

24. послуга или овозможување на послуга на 
друго лице со пари или со други ствари од вред-
ност, кои на работникот му се доверени во врше-
њето на работните должности; 

. 25. вршење на дејност која е во спротивност 
со службената должност или вршење на подолго-
трајни и редовни работи надвор од работниот од-
нос со кој се стопанисува без претходно одобре-
ние на функционерот кој раководи - со органот на 
управата надлежен за внатрешни работи; 

26. извршување на какво и да било дејствие 
што претставува кривично дело од член 82, став 1, 
точка 3 од овој закон или извршување на дејст-
вие кое претставува потежок прекршок против 
јавниот ред и мир; 

27. оневозможување на работниците да ги вр-
шат самоуправните права; 

28. непридржување за пропишаните мерки и 
нормативи за заштита при работа; 

29. друго дејствие односно пропишување на 
дејствие со кое се оневозможува или познато се 
отежнува правилната работа на органот односно 
со кое се предизвикува поголема имотна или дру-
га штета на органот; 

30. повторување на повеќе од две полесни по-
вреди на работните обврски. 

Со самоуправен општ акт на работната заед-
ница можат да се утврдат и други дејствија кои 
претставуваат потешка повреда на работните об-
врски. 

Член 118 
Правосилно изречената дисциплинска мерка 

престанок на работниот однос во орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи претставува 
пречка за засновање на работен однос во друг ор-
ган на управата надлежен за внатрешни работи. 

Член 119 
Дисциплинските мерки за потешки повреди на 

работните обврски ги изрекува дисциплинска ко-
мисија која се образува во органот на управата 
надлежен за внатрешни работи. 

Два или повеќе општински органи на управата 
надлежни за внатрешни работи можат да образу-
ваат заедничка дисциплинска комисија. 

За потешки повреди на работните обврски на 
работниците на Службата за државна безбедност 
дисциплинските мерки • ги изрекува посебна дис-
циплинска комисија на Републичкиот секретаријат. 

Член 120 
Дисциплинската комисија работи и одлучува 

во состав од најмалку три члена од кои едниот е 
претседател на комисијата. 

Претседателот и членовите* на дисциплинската 
комисија и нивните заменици ги избираат работ-
ниците во органот на управата надлежен за внат-
решни работи на две години. 

Кота дисциплинската комисија на Републич-
киот секретаријат одлучува во втор степен по жал-
ба против одлука на дисциплинската комисија на 
општински орган на управата надлежен за внат-. 
решни работи, во нејзиниот состав, покрај претсе-
дателот и двата члена, по еден член или негов 
заменик делегираат синдикатот и функционерот 
кој раководи со органот на управата надлежен за 
внатрешни работи против чиј работник се води 
дисциплинска постапка. 

Во дисциплинската комисија не може да се 
избираат ниту да се делегираат работници на кои 
им е изречена дисциплинска мерка додека таа не 
биде избришана од евиденцијата. 

Член 121 
Барањето за покренување постапка за утвр-

дување на одговорноста на работникот поради по-
тешка повреда на работните обврски на дисци-
плинската комисија му го поднесува функционе-
рот кој раководи со органот на управата надлежен 
за внатрешни работи, односно работникот кого тој 
'ќе го овласти или синдикатот. 

Барање за покренување постапка за утврду-
вање на^ одговорност на работник на општински 
орган на" управата надлежен за внатрешни рабо-
ти поради потешка повреда на работните обврски 
може да поднесе и републичкиот секретар ако 
функционерот кој раководи со општинскиот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи не 
поднесе барање за покренување постапка за утвр-
дување на одговорноста, а повредата на - работни-
те обврски е извршена во вршењето на работите 
од општ интерес за Републиката. 

Барање за покренување постапка за утврдува-
ње на одговорност на функционер кој раководи 
со општински орган на управата надлежен за внат-
решни работи може да поднесе републичкиот се-
кретар ако повредата на работните обврски е из-
вршена во вршењето на работите од општ инте-
рес за Републиката. За поднесеното барање репуб-
личкиот секретар е должен да ло извести над-
лежното собрание на општината. 

Член 122 
Претресот пред дисциплинската комисија е ус-

тен и јавен. 
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^ Јавноста може да се исклучи од целиот прет-
рес или од еден негов дел ако на претресот се 
изнесуваат податоци, документи, извештаи и дру-
го што претставува државна, воена, службена или 
деловна тајна или ако тоа го бараат причините на 
моралот. 

Кога дисциплинската комисија 'ќе одлучи од 
претресот да се исклучи јавноста поради тоа што' 
на претресот ќе се изнесуваат податоци и друго 
што претставува државна, воена, службена или 
деловна тајна, работникот против кого се води по-
стапката може да го брани само работник на орган 
на управа надлежен за внатрешни работи, однос-
но работник на Службата за државна безбедност 
— ако постапката се води против работник на таа 
служба. # 

ч Член 123 
Против одлуките за мерките што ги изрекува 

дисциплинската комисија на општинскиот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи може 
да се поднесе жалба до дисциплинската комисија 
на Републичкиот секретаријат. 

Жалба во смисла на став 1 од овој член може 
да поднесе работникот на кого му е изречена дис-
циплинска мерка, функционерот кој раководи со 
општинскиот орган на управата надлежен за внат-
решни работи и синдикатот. 

Жалбата против првостепената одлука на дис-
циплинската комисија се поднесува во рок од 15 
дена од денот на доставувањето на одлуката. 

Член 124 
За повреда на работните обврски слушателот 

на курс вр Центарот за образование на кадри за 
безбедност и општествена самозаштита одговара 
според прописите за одговорност на работниците 
на Републичкиот секретаријат покрај одговорно-
ста што ја има според самоуправните општи акти 
на Центарот за образование на кадри за безбед-
ност и општествена самозаштита. 

Слушател на курс може да биде исклучен од 
курсот под условите определени со статутот, пра-
вилата за куќниот ред и други самоуправни оп-
шти акти на Центарот за образование на кадри за 
безбедност и општествена самозаштита. Мерката 
за исклучување од курсот ја изрекува овластениот 
орган на Центарот за образование на кадри за 
безбедност и општествена самозаштита. 

- Против решението за исклучување од курсот 
може да се изјави жалба во рок од 3 дена пре-
ку овластениот орган на Центарот за образование 
на кадри за безбедност и општествена самозаштита 
до републичкиот секретар. 

Жалбата не го одлага' извршувањето на ре-
шението. 

Член 125 
Работник на орган на управата надлежен за 

внатрешни работи може да биде привремено одда-
лечен од вршењето на работите и работните за-
дачи рли од работната заедница на органот ако 
против него е покрената дисциплинска постапка 
за потешка повреда на работните обврски или е 
покрената кривична постапка, а би било штетно 
по интерес на службата и понатаму да ги врши 
тие работи и работни задачи, односно да остане во 
работната заедница на органот. 

Работник на орган на управата надлежен за 
внатрешни работи задолжително се оддалечува од 
работната заедница на органот ако е затечен во 
вршење на потешка повреда на работните обврски 
со која непосредно се загрозува животот или 
здравјето на работниците или други лица, или се 
оштетуваат општествени средства од поголема 
вредност или против него е покрената кривична 
постапка за кривично дело наведено во член 82 
став 1 точка 3 на овој закон. 

Решението за привремено оддалечување од вр-
шењето на работите и работните задачи, односно 
од работната заедница на органот го донесува 
функционерот кој раководи со органот на упра-
вата надлежен за внатрешни работи. 

Против решението за оддалечување од рабо-
тите и работните задачи односно од работната за-
едница на органот работникот може да поднесе 
жалба во рок од 15 дена до првостепената дис-
циплинска комисија чие решение е конечно. 

Жалбата против решението за привремено од-
далечување од 'вршењето на . работите и работните 
задачи, односно од работната заедница на орга-
нот не го одлага извршувањето на решението. 

Се смета дека работникот е привремено одда-
лечен од работната заедница на органот додека се 
наоѓа во притвор. 

Член 126 
По исклучок, работник на орган на управата 

надлежен за внатрешни работи може да биде 
привремено оддалечен од работната заедница на 
органот со решение и од раководен или и друг 
за тоа овластен работник од функционерот кој ра-
ководи со органот на управата надлежен за внат-
решни работи, ако биде затечен во вршење на по-
тешка повреда на работните обврски во случаите 
предводени во член 125 став 2 на овој закон. 

5. Пензиско-инвалидско и здравствено осигурување 
и материјално обезбедување 

Член 127 
На овластените службени лица од член 48 и 

162 на овој закон секои 12 месеци ефективно по-
минати на тие должности им се сметаат како 16 
месеци стаж на осигурување. 

Право на зголемен стаж на осигурување во 
смисла на став 1 на овој член имаат и работни-
ците на органите на управата надлежни за внат-
решни работи што работат на работи и работни 
задачи на кои тежината на работите и посебните 
услови под кои тие се вршат битно влијаат врз 
намалувањето' на работната способност. 

Работите и работните задачи од став 2 на овој 
член ги утврдува Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија по пред-
лог од републичкиот секретар. 

Одредбите од став 1 и 2 на овој член не се 
однесуваат на времето додека работникот се наоѓа 
на стручно образование или усовршување на кое 
е упатен од органот за внатрешни работи, на рас-
полагање или е нераспореден поради укинување 
на работите и работните задачи или потрајно на-
малување на обемот на работењето. 

Член 128 
На работник на орган на управата надлежен 

за внатрешни работи кој -има најмалку ,20 години 
пензиски стаж, од кои најмалку 10 години ефек-
тивно поминати на работи и работни задачи за 
кои стажот на осигурување се смета во зголемено 
траење, и 50 години (маж) односно 45 (жена) жи-
вот може да им престане работниот однос со пра-
во на лична пензија, ако тоа го бара потребата на 
службата. 

За престанокот на работа по потреба на служ-
бата одлучува републичкиот секретар. 

Член 129 
На работник од член 128 на овој закон му при-

паѓа лична пензија која за 20 години пензиски 
стаж изнесува за маж 55°/о, а за жена 57,5% од 
пензискиот основ и се зголемува со процент од 
2.5'°/о од пензискиот основ за секоја натамошна го-
дина до навртените 30 години пензиски, стаж. 
За секоја навршена година пензиски стаж над 30 
години пензијата се зголемува со процент 0,5% од 
пензискиот основ така што највисоката пензија 
изнесува 85|0/о од пензискиот основ. 

Член 130 
На работник од член 127 на овој закон за 

определување на инвалидска пензија според дол-
жината на пензискиот стаж се применуваат про-
центите од член 129 на овој закон, со тоа што ка-
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ко најнизок процент за сите години на пензиски 
стаж до наполнетите 20 години се земаат 55% од 
пензискиот основ за мажи односно 57,5'°/о од пен-
зискиот основ за жени. 

Член 131 
Покрај несреќата на работа и професионални-

те болести определени со општите прописи, како 
несреќа на работа односно професионална болест 
на работниците од член 127 на овој закон се сме-
таат и болестите од кои ќе заболат при извршу-
вањето на задачите од својата служба. 

Републичкиот секретар, во согласност со ре-
публичкиот секретар за труд и републичкиот се-
кретар за здравство и социјална политика, ќе про-
пише кои болести се сметаат како несреќа на ра-
бота односно професионални болести во смисла на 
став 1 на овој член. 

Член 132 
На работник на орган на управата надлежен 

за внатрешни работи, кој има најмалку 10 години 
ефективно поминати на работи и работни задачи 
за кои стажот на осигурување се смета со зголе-
мено траење, а ќе оствари право на лична или 
инвалидска пензија, според прописите за пензи-
ско односно инвалидско осигурување, пензијата се 
определува од износот на просечниот месечен ли-
чен доход остварен во последната година пред 
пензионирањето. 

Правото од став 1 на овој член го имаат и ра-
ботниците на органите на управата надлежни за 
внатрешни работи на кои работниот однос ќе им 
престане по потреба на службата со пфаво на 
лична пензија согласно член 128 на овој закон. 

Во случај на смрт на работник од став 1 на 
овој член семејната пензија на членовите на него-
вото семејство се определува според прописите за 
пензиското, односно инвалидското осигурување. 

Член 133 
На работник од член 127 на овој закон, кој ќе 

остварува лична пензија според општите прописи, 
пропишаната старосна граница му се намалува по 
една година за секои наполнети четири години 
ефективно поминати на работите и работните за-
дачи за кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено траење.. 

Одредбата од став 1 на овој член се однесува 
и на осигуреник на кој поранешното својство на 
работник од член 127 на овој закон му преста-
нало без остварување на пензеда според одредби-
те на овој закон. 

Член 134 
.На работник од член 128 на овд закон, кој по 

остварувањето на лична пензија поминал најмалку 
три години во работен однос или во вршењето на 
друга дејност и кој ја наполнил старосната гра-
ница определена со прописите за пензиско осигу-
рување или наполнил пензиски стаж од 40 години 
(маж) односно 35 години (жена), ќе му се опреде-
ли, по негово барање, наместо пензијата што ја 
остварил како работник од член 128 на овој за-
кон, нова пензија според општите прописи. 

За определување на нова пензија, според овој 
член, во пензиската основа се засметува личниот 
доход што работникот го остварил во последните 
10 години на осигурување во кој задолжително 
влегува личниот доход остварен од вработувањето 
по пензионирањето. 

Член 135 
Работник во орган на управата надлежен за 

внатрешни работи, кој е пензиониран по .потреба 
на службата според овој закон и прописите што 
беа во важност до влегувањето во сила на овој 
закон и кој повторно ќе заснова работен однос 
или врши работи за организација на здружен труд, 
задруга, државен орган, општествена и друга са-
моуправна организација и заедница, или врши са-
мостојна дејност по основ на која е осигурен, ос-

вен самостојна уметничка дејност, има право на 
дел од пензијата под условите и во височина што ќе 
ги пропише Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Одредбата од став 1 на овој член не се одне-
сува на работник кој остварил пензија според 
овој закон И прописите што беа во важност до 
влегувањето во сила на овој закон, ако во момен-
тот на остварувањето на пензија наполнил пен-
зиски стаж од 40 години (маж) односно 35 (жена) 
или ако таков пензиски стаж остварил по пензио-
нирањето. 

На другите работници во органите на управата 
надлежни за внатрешни работи, во поглед на ко-
ристењето на личната пензија за време на вра-
ботувањето, се применуваат одредбите од општите 
прописи. 

Член 136 
На работник на орган на управата надлежен за 

внатрешни работи на кого ќе му престане работ-
ниот однос со право на лична пензија, му припаѓа 
испратнина во висина на просечната аконтација на 
личниот доход остварен во: 

— последните 5 месеци ако ефективно поми-
нал на работа над 25 години и 

— последните 3 месеци ако ефективно поми-
нал на работа над 15 години на работи и работни 
задачи од член 127 на овој закон. 

Право на испратнина во висина на личниот до-
ход остварен во последните три месеци има и ра-
ботник! на кого ќе му престане работниот однос 
со право на лична пензија ако во органите за 
внатрешни работи ефективно поминал на работа 
над 20 година. 

Член 137 
На работниците на органите на управата над-

лежни за внатрешни работи кои ќе остварат пра-
во на пензија според одредбите на овој закон се 
врши усогласување на пензиите на почетокот на 
еекоја година така што пензијата се зголемува за 
онолку проценти колку што во изминатата година 
во просек се зголемени личните доходи на работ-
ниците' 'во органите на управата надлежни за 
внатрешни работи, ако тоа за нив е поповолно од 
усогласувањето на пензиите што се врши според 
општите прописи. 

На начин утврден од став 1 на овој член се 
усогласуваат и пензиите на работниците на орга-
ните на управата надлежни за внатрешни работи 
кои оствариле право на пензија по посебни про-
писи цред влегувањето во сила на овој закон. 

На работникот кој остварил право на пензија 
во годината која и претходи на годината во која 
се врши усогласување на пензиите, пензијата се 
зголемува сразмерно на бројот на месеците за кои 
во изминатата година примал пензија. 

Одредбите на овој член сообразно се приме-
нуваат и на корисниците на инвалидска пензија и 
семејна пензија кои оствариле право на пензија 
според одредбите на овој закон или според по-
себни прописи пред влегувањето во сила на овој 
закон. 

Усогласувањето на пензиите. се врши по служ-
бена должност врз основа на извештај од Репуб-
личкиот секретаријат за зголемувањето на средст-
вата за лични доходи на органите на управата 
надлежни за внатрешни работи во изминатата го-
дина. 

Член 138 
Пред првото усогласување на пензиите ќе се 

изврши валоризација на пензиите на пензионира-
ните работници од органите на управата надлежни 
за внатрешни работи кои оствариле право на пен-
зија во смисла на член 137 од овој закон заклучно 
до 31 декември 1980 година. 

Критериумите и процентот на валоризацијата 
на пензиите во смисла на став 1 на овој член ќе 
ги пропише Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 
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Член 139 
Средствата за усогласување на пензиите во ви-

сина на разликата меѓу пензиите на пензиони-
раните работници на органите на управата над-
лежни за внатрешни работи според општите про-
писи и пензиите кои им припаѓаат според одред-
бите на овој закон, како и средствата за вало-
ризација на пензиите од член 138 на овој закон, 
се обезбедуваат од Републиката, односно општи-
ните. 

Член 140 
На работник на орган на управата надлежен 

за внатрешни работи што ќе оствари право на 
пензија му припаѓа надоместок на трошоците за 
селидба од местото на живеење до местото во кое 
сака да се настани, ако во местото на вработува-, 
њето бил преместен по потреба на службата. 

Правото на надоместок на трошоците од став 
1 на овој член може да се оствари во рок од две 
години од денот на престанокот на работниот 
однос. 

Член 141 
Работник на органот на управата надлежен за 

внатрешни работи, кој во вршењето или по повод 
на вршењето на службена работа, го загуби жи-
вотот, ќе се погребе на трошок на органот на уп-
рата надлежен за внатрешни работи, чиј работ-
ник бил, во местото што ќе го определи неговото 
семејство. ^ 

Во случаите од став 1 на овој член на семеј-
ството што го издржувал загинатиот работник му 
припаѓа еднократна парична помош во висина на 
личниот доход што работникот го остварил во по-
следните 12 месеци. 

Надоместокот од став 2 на овој член се испла-
тува од средствата на органот во кој работникот 
бил на работа односно од средствата на Републич-
киот секретаријат ако работникот го загуби живо-
тот како припадник на посебна единица на мили-
цијата. 

' Член 142 
На овластените службени лица во органите на 

управата надлежни за внатрешни работи во слу-
чај на привремена неспособност за работа им при-
паѓа надоместок во висина на аконтацијата на лич-
ниот доход. 

Разликата меѓу височината на надоместокот 
за време на привремената неспособност за работа 
што паѓа на товар на средствата на заедницата за 
здравствено осигурување според прописите за 
здравствено осигурување и надоместокот што се 
исплатува по став 1 на овој член, на заедницата 
на здравствено осигурувања и ја надоместува оп-
штината односно Републиката. 

Член 143 
Граѓанин кој по барање од орган на управата 

надлежен за внатрешни работи или од овластено 
службено лице им укаже помош и по тој повод 
биде повреден или се разболи и поради тоа пот-
рајно остане надвор од работен однос односно ќе 
стане неспособен за работа, ги има истите права 
од пензиско-инвалидско и здравствено осигурува-
ње како и лицата кои претрпеле несреќа на ра-
бота. 

АКО ВО укажувањето на помошта грс^анинот 
го загуби животот, неговото семејство ги има ис-
тите права од пензиско осигурување како и семеј-
ството на работник на органот за внатрешни ра-
боти кој го загубил животот во вршењето или по 
повод на вршењето на службената работа и пра-
вата од член 141 на овој закон. 

Средствата за остварување на правата од став 
1 и 2 -од овој член ќе му ги обезбеди Републиката 
односно општината на органот на кого му е ука-
жана помошта. 

Член 144 
Органот на управата надлежен за внатрешни 

работи е должен да ги осигура, во случај на смрт 
или трајно губење на работната способност, работ-

ниците што работат на работи и работни задачи 
што се посебно опасни по здравјето и животот. 

Работите и работните задачи од став 1 на овој 
член ги определува работната заедница со само-
управен општ акт. 

Член 145 
Неспособноста на работниците за работа во 

органите на управата надлежни за внатрешни ра-
боти ја утврдува здравствена комисија што ја име-
нува републичкиот секретар. 

Здравствената комисија од став 1 на овој член 
ја сочинуваат: претседател, најмалку двајца лека-
ри-специјалисти, од кои еден за интерна меди-
цина и двајца работници на Републичкиот секре-
таријат. Кога комисијата утврдува неспособност на 
работник на милицијата еден од двајцата работ-
ници е работник на милицијата. 

По потреба здравствената комисија може да 
има и други лекари-специјал исти. 

Претседателот и членовите на комисијата од 
став 2 на овој член имаат свои заменици. 

Начинот на работењето на здравствената ко-
мисија од став 1 на овој член го пропишува ре-
публичкиот секретар. 

Член 146 
Одредбите за преместувањето, упатувањето на 

работа, ставањето на располагање и задржување 
на работа по потреба на службата, пензиско-инва-
лидското и здравственото осигурување, како и за 
материјално обезбедување се применуваат и на 
овластените службени лица од Центарот за обра-
зование на кадри за безбедност и општествена са-
мозаштита. 

Член 147 
Правата од пензиското и инвалидското осигу-

рување утврдени со овој закон, работниците на 
органите на управата надлежни за внатрешни ра-
боти и членовите на нивните семејства ако за тоа 
ги исполнуваат условите, ги остваруваат во само-
управната интересна заедница за пензиското и 
инвалидското осигурување. 

VIII. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 

Член 148 
Средствата за опрема на секој орган на упра-

вата надлежен за внатрешни работи сочинуваат 
единствен фонд за опрема на тој орган, без оглед 
на тоа дали тие средства ги обезбедиле Републи-
ката или општините, ако со актот за доделување 
на тие средства не е определено поинаку. 

Член 149 
Предметите на опремата на органите на упра-

вата надлежни за внатрешни работи се состојат 
од предмети на опрема за општи намени и пред-
мети на опрема за специјални намени. 

Зд прибавување и пренесување на правото за 
користење, продавање, давање на послуга или за-
куп, за расходување и за заедничко користење со 
други органи на управата и организации на движ-
ни предмети на опрема за специјални намени, од-
лучува функционерот кој раководи со органот на 
управата надлежен за внатрешни работи. 

Член 150 
Органот на управата надлежен за внатрешни 

работи правото на користење на движни предмети 
на опрема за општи намени може да го пренесе 
без надоместок и на орган на управата надлежен 
за внатрешни работи на друга општина односно на 
Републиката. За пренесувањето одлучува функцио-
нерот кој раководи со органот на управата над-
лежен за внатрешни работи по претходно приба-
вено мислење од советот на работната заедница. 
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Член 151 
Во органите на управата надлежни за внатреш-

ни работи се основаат, покрај фондот за опрема, 
и фонд за заедничка потрошувачка и резервен 
фонд. 

Член 152 
Како средства гл посебни намени на органите 

на управата надлежни за внатрешни работи и 
Центарот за образование на кадри за безбедност и 
општествена самозаштита им се обезбедуваат и 
средства за намирување на определени потреби 
или за извршување на задачите што опаѓаат во 
нивна редовна дејност, и тоа за: набавка на чевли, 
облека и посебна лична опрема на униформирани-
те лица; облека за одделни работници за извр-
шување на специјални задачи; набавка на оружје 
и муниција и материјал за одржување на оруж-
јето; набавка на посебна оперативна техника; спе-
цијални издатоци; сместување и исхрана на прит-
ворени и задржани лица; осигурување од после-
диците на несреќен случај при работа; испратни-
на; надоместок на трошоците за селидба и за по-
мош на семејството на работник што ќе го загуби 
животот при вршењето или по повод на врше-
њето на службата; трошоци за спроведување на 
лица; укажување на правна помош; трошоци за 
школување и обучување на работниците во ресор* 
ни школи и курсеви; трошоци што за време на 
школувањето во Центарот за образование на кад-
ри за безбедност и општествена самозаштита им 
се обезбедуваат на редовните ученици и студен-
ти; трошоци за утврдување на психофизичката 
способност и превентивна здравствена заштита; 
трошоци за исхрана и обучување на службени 
кучиња; средства за остварување на правата на 
граѓаните од член 143 на овој закон и трошоци за 
закуп на опојни патишта на ПТТ и одржување 
на опремата за врски и к риптоз аш Т ит а. 

За користење на средствата од став 1 на овој 
член одлучува функционерот кој раководи со ор-
ганот на управата надлежен за внатрешни рабо-
ти, односно директорот на Центарот за образо-
вание на кадри за безбедност и општествена само-
заштита. 

Член 153 
Поради посебните услови на работа и приро-

дата на вршењето на работите на органите на 
управата надлежни за внатрешни работи им се 
обезбедуваат средства за личен доход зголемен за 
најмалку 20% над лимитот на средствата од кои 
работниците на работната заедница стекнуваат до-
ход за работите и работните задачи на кои се 
вршат посебни должности (член 48 и 162). 

Член 154 
Републиката им обезбедува на органите на уп-

равата надлежни за внатрешни работи средства за: 
1. вршење на работите од надлежност на Ре-

публичкиот секретаријат, за лични доходи и дру-
ги лични примања и материјални трошоци за ра-
ботниците на милицијата во Републиката; 

2. вооружување на овластените службени лица, 
како и облека, чевли и посебна лична опрема на 
работниците на милицијата; 

3. вооружување и обучување, како и облека, 
чевли и лична опрема на резервните милиционери 
и вооружување и обучување на обврзниците на 
работна обврска; 

4. Сите видови на ситеми за врски и крипто-
заштита што ги воведува Републичкиот секрета-
ријат до општинските органи на управата надлеж-
ни за внатрешни работи и за одржување на оп-
ремата за врски и криптозаштита во Републиката 
и за учество при воведувањето на тие системи до 
организационите единици надвор од седиштето на 
општинскиот орган на управата надлежен за внат- • 
ренти работи; 

5. трошоци за работа на единиците на милици-
јата за извршување на определени задачи; 

. 6. трошоци за дневници и превоз на работни-
ците на внатрешните работи во врска со обезбе-
дувањето на определени личности и објекти, кога 
е тоа организирано од Републичкиот секретаријат; 

7. трошоци за стручно оспособување и усовр-
шување кога е тоа организирано од Републичкиот 
секретаријат и за трошоци за школарина кога се 
посетуваат школи и курсеви за внатрешни рабо-
ти надвор од Републиката и воени школи и кур-
севи; 

8. трошоци за спровод на лица лишени од сло-
бода надвор од територијата на Републиката кога 
тоа го врши орган на управата надлежен за внат-
решни работи; 

9. трошоци за спровод на странски државјани 
сцрема кои е изречена мерката за безбедност или 
заштитна мерка протерување од територијата на 
Југославија или е откажан натамошниот престој 
во Југославија, како и за прифат односно спровод 
на. странски државјани кои неовластено ја минале 
ј угОсл©венската граница; 

10. трошоци за утврдување на психоафизич-
ката способност и за превентивни здравствени мер-
ки што ги презема Републичкиот секретаријат за 
овластените службени лица, како и за здравстве-
ната заштита на слушателите на курсеви органи-
зирани од Републичкиот секретаријат; 

11. учество во финансирањето на изградбата 
на станови за овластените службени лица и из-
градба на работни простории; 

12. трошоци за набавка, одржување и упот-
реба на пловните објекти за контрола на гранич-
ниот појас и езерскиот сообраќај; 

13. надоместок за ^користење на опремата 
(член 67); 

14. други трошоци определени со закон. 

" ' Член 155 
Републиката, покрај средствата од член 154 

на овој закон, обезбедува и наменски средства з^ 
покривање на трошоците сврзани со извршување-
то ^а работите што произлегуваат од вонредните 
задачи и од одредбите на член 95 и 96 на овој 
закон. 

Член 156 
Средствата што се обезбедуваат за посебни на-

мени се утврдуваат во единствен износ и се во-
дат на посебна сметка кај органот на управата 
надлежен за внатрешни работи и Центарот за об-
разование на кадри за безбедност и општествена 
самозаштита. 

(Средствата од став 1 на овој член не можат да 
се распределуваат, ниту да се користат како сред-
ства од кои работниците на работната заедница 
стекнуваат доКод и средства за материјални тро-
шоци на органот. 

Член 157 
Набавувањето на техничка одрема за општин-

ските органи на управата надлежни за внатрешни 
работи го врши Републичкиот секретаријат заради 
единствено унифицирање на потребите во Репуб-
ликата. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 158 
Воените обврзници кои се наоѓаат на вежба во 

органите на управата надлежни за внатрешни ра-
боти и се ангажираат за вршење на посебни долж-
ности и овластувања додека ги вршат тие работи 
се сметаат за овластени службени лица во смисла 
на член 48 од овој закон. 

Член, 159 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија донесува прописи за 
вооружувањето и опремата на милицијата, за зва-
њата и условите за стекнување звања на мили-
цијата, ознаките за звањата и униформата, како 
и за личностите и објектите што се заштитуваат. 
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Звањата на милицијата се утврдуваат во за-
висност од водот и сложеноста на работите и ра-
ботните задачи, степенот на стручната подготовка, 
работното искуство и резултатите од трудот на ра-
ботникот. 

Со општиот акт за систематизација на рабо-
тите и работните задачи на органот на управата 
надлежен за внатрешни работи се утврдува кои 
звања можат да ги стекнуваат работниците на ми-
лицијата на одделни работи и работни задачи. 

Член 160 
Се овластува републичкиот 'секретар да до-

несе прописи: 
1. за правилата за вршење на работите на 

службата за јавна безбедност; 
2. за употребата на огнено оружје, гумена пал-

ка м други средства за присилба; 
3. за работните и оперативните евиденции што 

се водат во станиците на милицијата иѓ самостој-
ните Одделенија на милицијата; 

4. за водењето на статистиката и евиденцијата 
и за начинот и бремето на известувањето за из-
вршување на законите и другите прописи од об-
ласта на внатрешните работи; 

5. за внатрешните односи во милицијата; 
6.. за образецот, постапката за издавање, рокот 

на важењето и Начинот на водење на евиденцијата 
на легитимациите на овластените службени »лица; 

7. за средствата и начинот на користење и одр-
жување на системите за врски меѓу Републичкиот 
секретаријат и општинските органи на управата 
надлежни за внатрешни работи; 

8. за ознаките за обележување на граничниот 
појас на копно; 

9. за начинот на трошење и контрола на ра-
сполагањето со финансиските средства во општин-
ските органи на управата надлежни за внатрешни 
работи што ги обезбедува Републиката (за специ-
јални издатоци и средства за опрема за специјал-
ни намени; 

10. за времето на траењето на облеката, чев-
лите и посебната лична опрема на работниците на 
милицијата за кои се обезбедуваат средства во 
буџетот на Републиката; 

11. за стварите на опрема за специјални на-
мени; 

12. за програмата и планот на изведувањето на 
настава во станиците на милицијата и самостој-
ните одделенија на милицијата; 

13. за психофизичките способности што треба 
да ги исполнува лицето што се прима за работник 
на утврдени работи и работни задачи во органите 
на управата надлежни за внатрешни работи; 

14. за материјалното работење со предметите 
на вооружувањето и посебната лична опрема; 

15. за ценовникот на предметите за вооружу-
вање и посебната лична опрема; 

16. за цените на обрасците што се употребу-
ваат во органите на управата надлежни за внат-
решни работи. 

Член 161 
Одредбите од член 110 и член 132 ставови 1 

и 3 на овој закон се однесуваат И на работниците 
во другите државни органи, самоуправните органи-
зации, заедници и во општественочполитичките ор-
ганизации кои поминале на работа во органите на 
управата надлежни за внатрешни работи најмал-
ку 10 години (жена) односно 15 години (маж) ефек-
тивно на работи и работни задачи за кои времето 
поминато на работа се смета во зголемено траење. 

Член 162 
Работниците кои до влегувањето во сила на 

Законот за внатрешни работи („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/72) биле овластени службени лица 
се сметаат за овластени службени лица и спо-
ред Законот за внатрешни работи („Службен ве-
сник на ОРМ" бр. 45/72, 8/73, 31/74, 24/80 и 33/80). 

Член 163 
Општините во Социјалистичка Република Ма-

кедонија на чии подрачја поцтојат гранични пре-
мини се должни нивните средства (финансиски и 
материјални, објекти и опрема, станови, превозни 
средства, средства за врски и други средства на 
опремата) да ги пренесат врз Републичкиот секре-
таријат во рок од шест месеци од денот на вле-
гувањето во сила на Законот за изменување и до-
полнување на Законот за внатрешни работи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 24/80). 

Работниците на општинските органи на упра-
вата надлежни за внатрешни работи кои работат 
на контролата на патничкиот сообраќај преку 
државната граница, во рок од шест месеци од де-
нот на влегувањето во сила на Законот за изме-
нување и дополнување на Заклонот за внатрешни 
работи („Службен весник на СРМ" бр. 24/80) ќе ги 
преземе Републичкиот секретаријат. 

Член 164 
Уредбата за функциите, ознаките на функции-

те и униформата на милицијата („Службен весник 
на СРОМ" бр. 13/72), Правилникот за психофизич-
ките способности што треба да ги има лицето што 
се прима за работник во милицијата („Службен 
весник на СРМ" бр. 32/67), Правилникот за леги-
тимациите на овластените службени лица во орга-
ните за внатрешни работи („Службен весник на 
ОР1М" бр. 9/72) и Правилникот за вршење на ра-
ботите на Службата за јавна безбедност („Спуж-: 
бен весник на СР1М" бр. 10/72), ќе се применуваат 
до донесувањето на нови прописи, ако не се во 
спротивност со Законот за внатрешни работи 
(„Службен весник на ОРМ" бр. 45/72, 8/73, 31/74, 
24/80 и 33/80). 

Член 165 
Поблиските прописи, врз основа на овласту-

вањата по Законот за изменување и дополнување 
на Законот за внатрешни работи („Службен ве-
сник на СВМ" бр. 24/80) ќе се донесат во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
тој закон. 

Член 166 
Со влегувањето во сила на Законот за внат-

решни работи („Службен весник на СРМ" број 
45/72) престанува да важи Законот за внатрешни 
работи — Пречистен текст („Службен весник на 
СРМ" бр. 23/71) и Законот за основање. комисија 
за контрола на Службата за државна безбедност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/69). 

Член 167 
Со влегување во сила на Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за внатреш-
ни работи („Службен весник на ОРМ" бр. 24/80) 
престанува да важи Правилникот за определува-
ње и други работни места во органите за внат-
решни работи на кои примање на работници на 
работа ќе се врши без конкурс („Службен весник 
на СВМ" бр. 4/74). 
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446. 

Врз оскава на член 334 »став 1 алинеја 8 од 
Уставот на Социјалистичка (Република Македони-
ја, член 2 и 35 од Законот за високото образова-
ние („Службен весник на СРМ", бр. 49/74 и 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено^политичкиот собор, 
одржани на 27 октомври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
#НИВЕРЗИТЕТСКОТО СОБРАНИЕ И УНИВЕР-

ЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„КИРИЛ И МЕТОДИЈ" ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Универзитетското собрание и 
Универзитетскиот совет на Универзитетот „Кирил 
и Методиј" во Скопје, поради истек на мандатот: 

д-р Александар Донев, 
Елена ДимитриевИЌ, 
Пандорка Клифова, 
Глигор Келешовски, 
д-р Димитар Котевски, 
Јанаки Мицев, 
Јордан Мојсов, 
Рамадан Мамут, 
Стефка Меловска, 
Владимир Наумчевски, 
д-р Павлина Поповска, 
Будимка Романо, 
Киро Роглев, 
д-р Сејфедин Сулејмани, 
Стоил Станој ковски, 
Момчило Стојанов, 
Василе Соколовски, 
Александар Тоскиќ, 
Љубомир Трајковски, 
Милан Хроват. 

II 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во *Универзитетското собрание на Уни-
верзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје: 

Лазо Крстевски, член на Претседателството на 
РК на ССРНМ, 

Асан Ќерим, член на Делегацијата во Со-
борот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ, 

Будимка Романо, претседател на Републичкиот 
одбор на Синдикатот на работниците од образова-
нието, науката и културата на Македонија, 

д-р Димитар Котевски, делегат во Соборот на 
општините на Собранието на ОР1М, 

Диме Милков, генерален директор на Агроком-
бинатот „Тиквеш" — Кавадарци, 

Димитар Кузманов ски, машински инженер, ди-
ректор на ООЗТ „Цевки и профили" во Фабрика-
та за заварени цевки „11 Октомври" — Куманово, 

Васко Поповски, потпретседател на Собранието 
на град Скопје, 

Иљами Емин, писател, директор на Театарот 
на народностите во Скопје, 

м-р Методи Петровски, претседател на Собра-
нието на општина Куманово, 

д-р Јанко Обочки, директор на ООЗТ во Град-
ската болница во Скопје, 

инж. Миле Стојанов, БД директор на Сложе-
ната работна организација „Електростопанство" — 
Скопје, 

Владимир Поповски, секретар на Претседател-
ството на Социјалистичката младина на Македо-
нија, 

м-р Мухамед Каба, претседател на Собранието 
на општината Дебар, 

Панче Мартиновски, ВКВ работник во Вол-
нарскиот комбинат „Тетекс" — Тетово, 

Петар Карај анов, директор на македонското из-
дание „Комунист" — Скопје, 

Ристо Ристевски, секретар на ОК на Сојузот 
на комунистите во Титов Велес, 

Стевка Меловска, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на ОРМ, 

Стоил Станој ковски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, 

Славка Георгиева-Андреевиќ, делегат во Оп-
штествено-политичкиот собор на Собранието на 
СРМ, 

Тахир Кадриу, член на Извршниот совет и ре-
публички секретар за економски односи со стран-
ство. 

Од родот на именуваните претставници на оп-
штествената заедница во Собранието на Универ-
зитетот се именуваат (Претставници во Универзи-
тетекиот совет и тоа: 

Лазо Крстевски, 
м-р Методи Петровски, 
Будимка Рамано, 
д-р Димитар Котевски, 
Васко Поповски, 
инж. Миле Стојанов, 
Петар Карај анов, 
Панче Мартиновски, 
Славка Георгиева-Андреевиќ, 
Тахир Кадриу. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2474 
27 октомври 1980 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Јордан Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-™литичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

447. 

Врз основа на член 334 став 1 алинеја 8 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
член 2 и 35 од Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ", бр. 49/74 и 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 27 октомври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР 
ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ И ВО 
СОВЕТИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ЦЕНТАРОТ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница поради истек на мандатот во: 

— Советот на Универзитетскиот центар за ма-
тематичко-технички науки: 

Котевски Никола, 
Стојмир Соколовски, 
Сулејман Шакири, 
Никола Тозија, 
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Стојан Здравев, 
Стојмир Китановски, 
Исмет Исмаил, 
Кирил^ Ст аниевски, 
Вера Китановска. 
— Советот на ООЗТ Архитектонски факултет: 
Стојо Милосовски, 
инж. Томислав Посохин. 
— Советот на ООЗТ Градежен факултет: 
Бранко Јовановски, 
Милка Левкова, 
инж. Благој Христов. 
— Советот на ООЗТ Електро-технички факул-

тет: 
Радослав Гиновски. 
— Советот на ООЗТ Машински факултет: 
инж. Петар Тренчевски. 
— Советот на ООЗТ Математички факултет: 
Мирјана Димовска, 
Авни Златку. 
— Советот на ООЗТ Технолошки факултет: 
Кирил Петров, 
Божана Ѓорѓевска, 
Вера Крстевска. 
— Советот на ООЗТ Факултет за металургија: 
Михајло Шишковски, 
инж. Симеон Ивановски, 
Трајан Станковски. 
— Советот на ООЗТ Факултет за физика: 
Томе Треневски. 
— Советот на Хемискиот факултет: 
Марика Христова, 
Димитар Неновски, 
Ванчо Брашнаров, 
Софија Ивановска, 
Доко Полум. 
— Советот на ООЗТ Институт за земјотресно 

инженерство: 
инж. Коле Јорданов, 
Муча Петрит. 

II 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во: 

— Советот на Универзитетскиот центар за ма-
тематичко-технички науки: 

Аврамовоки Драган, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, 

Ефтимовски Александар, електроинженер, вра-
ботен во ООЗТ Производство на контакти при РО 
„Раде Кончар" — Скопје, 

Зајков Здравко, претседател на Соборот на 
здружениот труд на Собранието на општината 
„Гази Баба" — Скопје. 

Куновски Арсо, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, 

Лимани Зурап, извршен секретар на ОК на 
СКМ — Гостивар, 

Николовски Благоја, машински инженер, се-
кретар на Народна техника на Македонија, 

Пеј ниновски Стоилко, извршен /секретар на Оп-
штинскиот комитет на СКМ — Куманово, 

Трајков Петар, градежен инженер, директор 
на висока градба „Маврово" — Скопје, 

Шарламанова Магдалена, инж. техн., технички 
директор на Предилницата за памук „Струмичан-
ка" — Струмица. 

— Советот на ООЗТ Архитектонски факултет: 
Ристевски Мите, општествено-^политички ра-

ботник во ЦК СКМ, 
Стоименова Мирјана, инж. арх., на работа мво 

ГРО „Гранит" — Скопје. 

— Советот на ООЗТ Градежен факултет: 
Басотов Александар, помошник главен инженер 

во ПРО „Пелагонија" — Скопје, 
Бендевски Димитар, градежен инженер во ГРО 

„Гранит" — Скопје, 
Јосковоки Спасе, градежен инженер во ООЗТ 

Одржување „Охис" — Скопје. 
— Советот на ООЗТ Електротехнички факул-

тет: 
Ончевски Благоја, електроинженер во Радио-

телевизија Скопје. 
— Советот на ООЗТ Машински факултет: 
Чакоров инж. Трајче, вработен во Работната 

организација „Благој Д а в к о в — Скопје. 
— советот на ООЗТ Математички факултет: 
Христов Христо, директор на Електронскиот 

центар при Републичката заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување во Скопје, 

Тренчевски Глигор, професор на Педагошката 
академија „Климент Охридски" во Скопје, 

— Советот на ООЗТ Технолошки факултет: 
Арнаудов инж. Насте, вработен во РО „Стак-

лара" — Скопје, 
Лазарева Вера, инж. техн. во РО „Охис" — 

Скопје, 
Стојанов Андреја, технолог, директор на ООЗТ 

Порцеланка „Борис Кидрич" — Титов Велес. 
— Советот на ООЗТ Факултет за металургија 

и рударство: 
Босилков инж. Трајче, на работа во „Фени" 

— Кавадарци, 
Србиновски инж. Јован, металург, вработен во 

„Југохром" — Јегуновце, 
Тасевски инж. Јово, вработен во Металски за-

вод „Тито" во Скопје. 
— Советот на ООЗТ Факултет за физика: 
Петровски инж. Јордан, директор за технички 

прашања во РТС — ООЗТ Радио — Скопје. 
— Советот на ООЗТ Хемиски факултет: 
Трајче Бојаџиев, технолог во Винарската виз-

ба — Неготино, 
Љубе Киковски, хемиски техничар, вработен 

во „Стаклара" — Скопје, 
Масим Александар, инж. техн., вработен во 

Републичкиот завод за унапредување на воспита-
нието и образованието во Скопје, 

Верица Станчева, вработена во Рудници и же-
лезарница — Скопје, 

Љиљана Маркова, директор на РО „Струми-
чанка" — Струмица. 

— Советот на ООЗТ Институт за земјотресно 
инженерство: 

Тихомир Арсовски, заменик секретар на Се-
кретаријатот за урбанизам, сообраќај и комунални 
работи на Собранието на град Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2476 
27 октомври 1980 година 

Скопје 

Потпретседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
Јордан Мојсов, е. р. Мито Мицајков, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, /е. р. 
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448. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнуваше на Законот1 за високото об-
разование („Службен весник на СРМ", бр. 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и О пш т ос тв ено -п ол ит ички о т собор, одр-
жани на 27 октомври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА РО ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЛОЗОФСКО-

ИСТОРИСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 
Се разрешува претставникот на општествената 

заедница во Советот на РО Факултет за филозоф-
ско-историски науки во Скопје, поради истек на 
мандатот: Галена Куцулова. 

Се именува претставник на општествената за-
едница во Советот на РО Факултет за филозоф-
ско-историски науки во Скопје Мире Блажевски, 
член на Советот на Републиката. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2479 
27 октомври 1980 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Јордан Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Оппгтествешчполитичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

449. 
Врз основа на член 2 од Законот за измену-

вање и' дополнување на Законот за високото об-
разование („Службен весник на СРМ", бр. 36/76), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 27 октомври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛ-
ТЕТОТ ЗА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во Советот на Факултетот за ликовна 
уметност во Скопје: 

Боро Митриќев ски, директор на Уметничката 
галерија во Скопје, 

Мемет Нурединовски, претседател на Репуб-
личкиот одбор на Синдикатот на работниците од 
услужните дејности на Македонија, 

Љупка Дамјановска,. вработена во Музејот за 
современа уметност — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2478 
27 октомври 1980 година 

• Скопје 

Потпретседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Јордан Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

450. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ", бр. 4^/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општественонполитичкиот 
собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕК-
ТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ 

НА ПОЧВИТЕ 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Комисијата за изготвување предлог за 
избцр на директор на ООЗТ Институт за проучу-
вање на почвите: 

Јован Христовски, член на Извршниот совет 
и секретар за стопанство на Собранието на оп-
штината „Чаир" — Скопје, 

Слободан Бурназовски, заменик генерален ди-
ректор на ЗИК „Скопско Поле"'— Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-248$ 
27 октомври 1980 година 

Скопје 
. Потпретседател 

на Соборот на здружениот 
труд, / 

Јордан Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

451. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ", бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општественочполитичкиот 
собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕК-
ТОР НА ООЗТ — ИНСТИТУТ ЗА ПОЛЈОДЕЛСТВО 

И ГРАДИНАРСТВО 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во Комисијата за изготвување предлог за 
избор на директор на ООЗТ — Институт за полјо- . 
делетвохи градинарство: 

Томислав Давидовски, член на Извршниот со-
вет и секретар за стопанство на Собранието на 
општината „Гази Баба" — Скопје, 

Митко Трендафилски, потпретседател на За-
дружниот сојуз на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-24«4 
27 октомври 1980 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

Јордан Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Онштествено-политичкиот 

собоо, 
Ката Лахтова, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 
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452. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ше и дошол нување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ", бр. 36/76) Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Онштествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 октомври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-

ВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА И 
ДРАМСКА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Факултетот за музичка 
и драмска уметност во Скопје, поради истек на 
мандатот, Ристо Стефановски. 

Се именува претставник на општествената за-
едница во Советот на Факултетот за музичка и 
драмска уметност во Скопје Слободан Унковски, 
режисер во Драмскиот театар во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2477 
27 октомври 1980 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Јордан Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот , 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

453. 
Врз основа на член 48 од Законот за избор на 

органите на управување и другите органи во ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ", бр. 42/77), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и на Општествено-
политичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕК-
ТОР НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ 

— ДЕМИР ХИСАР \ 

' Се именуваат претставници на општествената 
заедница во Комисијата за изготвување предлог 
за избор на директор на Болницата за душевни 
болести — Демир Хисар: 

Владимир Радевски, правник, извршен секре-
тар на ОК на СКМ — Демир Хисар, 

Вангел Муловски, претседател на Соборот на 
здружениот труд на Собранието на општината Де-
мир Хисар. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2487 
27 октомври 1980 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

Јордан Мојсов, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лактова, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

454. 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на ОРМ", бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Опинтественонполитичкиот 
собор, одржани на 27 октомври 1980 година,донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕК-
ТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА 

РАСТЕНИЈАТА 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Комисијата за изготвување предлог 
за избор на директор на ООЗТ Институт за заш-
тита на растенијата: 

(Мелко Антевски, директор на ЗИК — Тетово, 
делегат во Соборот на општините на Собранието 
на СРМ, 

Владимир Борозанов, потпретседател на Из-
вршниот совет на општината Центар — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2482 ' 
27 'октомври 1980 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

Јордан Мојсов, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

Претседател 
на О пшт ес тв ено нп о л ит ичкио т 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

455. 

Врз основа на член 43 од Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ",бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот .на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 27 октомври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕС-
ТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН 

НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Комисијата за изготвување предлог 
за избор на декан на Економскиот факултет во 
Штип: 

Велимир Шутев, потпретседател на Извршниот 
совет и секретар за стопанство на Собранието нг« 
општината Штип,-

Цвета Буклиева, директор на „Југобанка" — фи-
лијала Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2483 
27 октомври 1980 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Јордан Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Општественочполитичкиот 

собор, 
Ката Лактова, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 
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456. 
Врз основа на член 2 став 1 алинеја 1 од Зако-

нот за изменување и дополнување на Законот за 
основање на организација за приредување игри 
на среќа („Службен весник на СРИ"; бр. 26/80). 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здружени-
от труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 27 октомври 1980 година, донесе 

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

РИЈА НА СР МАКЕДОНИЈА 
Се именуваат претставници на општествената 

заедница во Советот за лотарија на СР Македо-
нија: 

Ванчо Унковски, член на Советот на Репуб-
ликата, 

Негре Новаковски, член на Делегацијата во 
Соборот на републиките и покраините на Собра-
нието на СФРЈ, 

Трајко Кецкаровски, секретар на секретарија-
тот во Извршниот совет на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2481 
27 октомври 1980 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

Јордан Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

457. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото обра-
зование („Службен весник на СРМ", бр. 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 27 октомври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО 

ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Институт за сто-
чарство во Скопје поради истек на мандатот Све-
тислав Ивановски. 

Се именува претставник на општествената за-
едница во Советот на ООЗТ Институт за сточар-
ство во Скопје Мир§ Митревска, советник во здру-
жениот земјоделско-прехранбен комбинат „Маке-
донија" — Скопје 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2480 
27 октомври 1980 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Соборот ка здружениот 

труд, 
Јордан Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-иолитичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

458. 
Врз основа на член 334 став 1 алинеја 8 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
член 2 и 35 од Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ", бр. 49/74 и 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Сижптествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 октомври 1980 година, донесе 

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

БИОЛОШКИ И БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ ВО 
СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Универзитетскиот 
центар за биолошки и биотехнички работи во 
Скопје, поради истек на мандатот: 

Урим Старова, 
Стојанка Рузинова. 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во Советот на Универзитетскиот центар 
за биолошки и биотехнички работи во Скопје: 

Трајче Стојковски, биолог, советник на репуб-
личкиот секретар за култура, 

д-р Јорданка Хаџиште, вработена во Хидро-
биолонжиот завод во Охрид. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -

Бр. 08-2475 
27 октомври 1980 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Јордан Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Општ ес тве но -политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

459. 
Врз основа на член 22 став 2 од Општестве-

ниот договор за изведување на младински работ-
ни акции во СР (Македонија („Службен весник на 
ОРМ", бр. 5/вО), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 

/Година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК И НЕГОВ ЗА-
МЕНИК ВО СОВЕТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ И 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МЛАДИНСКИТЕ РА-

БОТНИ АКЦИИ ВО СР МАКЕДОНИЈА 

За претставник и негов заменик во Советот за 
спроведување и остварување на Општествениот 
договор за изведување на младинските работни ак-
ции во СР Македонија се делегираат: 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

I 
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Претставник: Спирко Спировски, делегат во 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
СРИ. 

Негов заменик: Стоилов Петар, 'самостоен со-
ветник во Собранието на СРМ. , 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2488 
27 октомври 1980 година 

Скопје 
X 

Потпретседател Потпретседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРИ, 
Јордан Мојсов, е. р. Мито Мицајков, е. р. 

Претседател 
, на Општествено-(политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

460. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 27 октомври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЗАВОДОТ 
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 

ВО СКОПЈЕ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА 
ЗАВОДОТ 

Се дава согласност на Одлуката на Собирот 
на работните луѓе на Заводот за рехабилитација 
на деца и младинци во Скопје, донесена на 15. 
IX. 1980 година, со која за директор на Заводот 
е избран Пушковски Љубомир, досегашен директор 
на Заводот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2489 
27 октомври 1980 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Јордан Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Општественочполитичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ООЗТ — 
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА И ООЗТ — ФАКУЛ-
ТЕТ ЗА ДРАМСКА УМЕТНОСТ ВО РАБОТНА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА — ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА И 
ДРАМСКА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ 
СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУ-
ВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕН-
ТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕ-

НАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Самоуправната спогод-
ба за здружување на ООЗТ — Факултет за му-
зичка и ООЗТ — Факултет за драмска уметност 
во Работна организација — Факултет за музичка 
и драмска уметност во Скопје, во делот со кој се 
уредува режимот на запишување на студии и 
учеството на студентите и претставниците на општес-
твената заедница во самоуправувањето, што го 
донесоа работниците на Работната организација — 
Факултет за музичка и драмска уметност во Скоп-
је на референдумот одржан на 2. IV. 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2470 
27 октомври 1980 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Јордан Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

461. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

. Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високово образование („Службен'вес-
ник на СРМ", бр. 49/74 и 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и на Оп-
штес тв ено-политичкиот собор, одржани на 27 ок-
томври 1980 година, донесе 

462. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 52 
од Законот за здравството („Службен весник на 
СРМ", бр. 20/70),. Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Ошптествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 27 октомври 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ 
ТУБЕРКУЛОЗА „ЈАСЕНОВО" Ц. О. С. ЈАСЕНОВО 

— Т. ВЕЛЕШКО 

Се дава согласност на Статутот на Специјал-
ната болница за белодробна туберкулоза „Јасено-
во" ц. о. е. Јасеново — Т Велешко, што го доне-
соа работниците на Специјалната болница на ре-
ферендумот одржан на 7 декември 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2469 
27 октомври 1980 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Јордан Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Општествено -по литичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 
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463. 

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 
Социјалистичка .Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен 
весник на СЕМ", бр. 49/74 и 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и на 
Општествено-политичкиот .собор, одржани на 27 ок-
томври 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ — ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 
— СКОПЈЕ ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕ-
ЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И 
УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИ-
ЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

САМОУПРАВУВАЊЕТО 

(Се дава согласност на Статутот на ООЗТ — 
Факултет за музичка уметност во Скопје, во де-
лот со кој се уредува режимот на запишува-
ње на студии и учеството на студентите и претстав-
ниците на Општествената заедница во самоуправува-
њето, што го донесоа работниците на ООЗТ — Фа-
култет за музичка уметност во Скопје, на рефе-
рендумот одржан на 19. II. 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2468 
27 октомври 1980 година ' ^ 

Скопје 

Потпретседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Јордан Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Општественонполитичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СЕМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

464. 
Врз основа на член 31$ став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 41 
од Законот за судовите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ", бр. 41/75), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
На Општествено ̂ политички от собор, одржани на 27 
октомври 1930 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО СУДОВИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I 

Во Одлуката за определување бројот на су-
диите во судовите на здружениот труд („Службен 
весник на СЕМ", бр. 39/77 и 13/80) во дел I: 

во точка 1 под б) бројката „120" се заменува со 
бројката „180", 

во точка 2, под б) бројката „140" се заменува 
со 'бројката „170", 

во точка 3 под б) бројката „225" се заменува 
со бројката „355", 

во точка 4, под б) бројката „100" се заменува 
со бројката „150". 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2467 
27 октомври 1980 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
Јордан Мојсов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

чсобор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Исправката на Законот за гра-
дежно земјиште, објавена во „Службен весник на 
СРМ", бр. 17/79, се потпаднала грешка поради, 
што се дава 

И С П Р А В К А 
на исправката на Законот за градежно земјиште 

Во точката 1, во третиот ред, наместо бројот 
„7" треба да стои бројот „5". 

Бр. 13-2544 
3 ноември 1980 година 

Скопје 

од Законодавно-правната комисија 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија 

Во Одлуката на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 169/79, објавена во „Службен весник на 
СЕМ" бр. 27/80 од 30 јули 1980 година, направена 
е грешка поради што се дава следната 

ИСПРАВКА 
* Во'точката 7, став 2, ред петти од Одлуката, 

при крајот наместо 'зборот „по" треба да стои збо-
рот „без". 

Од Уставниот суд на Македонија. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Управата на Воениот округ —% Скопје, врз 
основа на решенијата бр. 9394-2 и бр. ИН. 474-1 
од 26 XII. 1977 и 27. И. 1978 година има издадено 
кредитни писма на име Николиќ Босилка од Скоп-
је. Кредитните писма со ИН. бр. 2410-3 од 27. ХИ. 
1977 година и 474-2 од 4. III. 1978 година се загу-
бени. Се поканува секој оној кој нешто знае за 
горните писма или ка ј кого се наоѓаат истите за 
тоа да го извести овој суд во рок од 60 дена од 
објавувањето на овој оглас. Во спротивно истите 
ќе бидат поништени. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје I — Скопје, Е. бр. 
174/80. (7-8) 

Стопанската банка — Основна банка во Скопје 
на име одобрен кредит за набавка ца индустриска 
стока на лицето Панов Благоја има издадено ба-
рирани чекови: серија бр. 4303031 на износ од 
5.000,00 динари, серија број 4303032 на износ од 
5,000,00 динари и серија бр. 4303033 на износ од 
5.000,00 динари, а по партија бр. 01-69685/89. 
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Бидејќи наведените чекови се нестанати — 
изгубени се повикува секој оној кој ќе ги пронај-
де чековите или нешто знае за чековите да го из-
вести судот, во рок од 60 дена по објавувањето на 
огласот. Во спротивно чековите ќе бидат пониш-
тени. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
150/80. (74) 

Димитриев Драган од Скопје, ул. . „Загребска" 
бр. 16-а има изгубено барирани чекови серија број 
4313267 на 5,000,00 динари и серија бр. 4313268 на 
5.000,00 динари. Чековите се издадени од Стопан-
ската банка Скопје — Филијала Скопје по пар-
тија број 07-70494/07. 

Се поканува секој оној кај кого се наоѓаат 
горните чекови или нешто знае за истите тоа да го 
соопшти на овој суд во рок од 60 дена од обја-
вувањето на огласот. Во спротивно чековите ќе се 
поништат. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 
151/80. (75) 

Мери Медуњанин Хауриех од Скопје, ул. „Јан 
Ху9" бр. 1, населба Козле — Трнодол има земено 
потрошувачки кредит од Стопанската банка — 
Скопје за кој добила и чекови, но чекот бр. 
4344401 на 5.000,00 динари по партија бр. 01-72813/49 
го има изгубено. Се поканува секој оној кај кого 
се наоѓа овој чек или нешто знае за истиот тоа 
да го соопшти во овој суд во рок од 60 дена од 
објавувањето на огласот. Во спротивно чекот ќе се 
поништи. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје I — Скопје, Р . бр. 
172/80. (79) 

Пред Општинскиот суд Скопје I во Скопје се 
води постапка за издршка по тужбата на тужите-
лот Лај мановски Валентин, против тужениот Лај-
мановски Благоја од Битола, ,ул „Белградска" бр. 
43, а сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Лајмановски Благоја во 
рок од 30 дена, од објавувањето на огласот, да се 
јави или да ја достави својата адреса на судот. 
По истекот на овој рок судот ќе му одреди при-
времен старател, согласно член 84 од ЗИП, кој ќе 
го застапува до окончувањето на овој спор. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 
3161/79. (71) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува ли-
цето Деари Џелил од село Беловиште, стар 60 го-
дини, кој наводно умрел дома во е. Беловиште од 
природна смрт, во рок од 20 дена, по објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРМ", во 
колку е жив, да се јави на судов. Воедно судот ги 
повикува сите оние кои било што знаат за животот 
на именуваниот истото да го пријават на овој суд. 

По истекот на рокот од 20 дена судот ќе утвр-
ди дека погоре именуваниот е умрен. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 677/80. 
(69) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за штета и повра-
ќај на ствари, по тужбата на тужителите Ибраими 
Идает и Ибраими Имер, двајцата од село Синича-
не, против тужените Абдули Шаина Гани, Абдули 
Шаина Лутви и др., сите од село Боговиње. Вред-

н о с т на спорот 4.391,50 + 10.608,00 динари. 
Бидејќи тужениот Абдули ПГаина Лутви е со 

непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена, 
сметано од објавувањето на огласот, да се јави 
преку Општинскиот суд во Тетово и ја достави 
својата адреса или да определи свој полномош-

ник.' Во спротивно судот ќе му определи привремен 
старател кој ќе се грижи за неговите права и ин-
тереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 353/78. 
(70) 

Пред овој суд се води постапка за утврдува-
ње на тужбата на тужителот Абдурамани Несима 
Абаз од село Шипковица, против тужениот Зекири 
Рахима Кадри од село Шипковица. Вредност на 
спорот неопределена. 

Бидејќи тужениот Зекири Кадри се наоѓа на 
привремена работа во странство со непозната ад-
реса, се повикува во рок од 3 (три) дена да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово, достави адре-
са или пак одреди свој полномошник. Доколку во 
рок од три дена по објавувањето на огласот не се 
јави ќе му биде поставен привремен старател; 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1 0 3 4 / 8 0 . 
( 7 2 ) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, се води по-
стапка за сопственост по тужбата на тужителот ^ 
Сали Ајдина Шабани од село Пирок, Тетовско, * 
против тужениот Азиз Џевдета Тефику од село 
М. Речица, Тетовско, сега со постојано место на 
живеење во Република Турција, со непозната ад-
реса. 

Се задолжува тужениот Азиз Џевдета. Тефику 
.да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, да 
достави своја адреса, или да одреди свој полно-
мошник, кој ќе го застапува по предметот пред 
судот, во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот. Доколку во одредениот рок не се јави, ќе му 
се постави привремен старател преку Центарот за 
социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1 0 1 2 / 8 0 . 
( 7 3 ) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Трајан Костадиноски Видески од село Локви-
ца, Бродско, сега жител на Прилеп, ул. „Егејска" 
бр. 80, поднесе предлог до овој4 суд за поништува-
ње на загубен документ — договор за посвојување, 
со кој неговиот татко ' — посвоителот, Костадино-
ски Јован уште во текот на 1924 година, по прав-
ните прописи на бивша Југославија го посинил 
како негов единствен син. Посвојувањето било из-
вршено и направено во тогашниот Окружен суд во 
Тетово. Од 1944 година посвоителот Јован догово-
рот за посвојување го имал загубено, а бидејки тој 
сега е починат не е можно да се добијат попод-
робни податоци за овој загубен договор. 

Бидејќи за овој загубен договор за посвоју-
вање од 1944 година па до денес не се знае ни-
што,се повикуваат сите оние лица или држателот 
на овој договор за посвојување, во рок од 30 дена 
по објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ", да се јават пред Општинскиот суд во 
Прилеп или било кој друг суд во СФРЈ, за да да-
дат податоци или пак нешто знаат за овој договор, 
или вложат приговор против постапката за не-
говото поништување. 

Ако во определениот рок не се јави никој или 
не се вложи протест — приговор Општинскиот суд 
— Прилеп со решение ќе одлучи договорот за по-
својување да се смета за поништен — амортизи-
раи. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Прилеп, Р. бр. 5 8 5 / 8 0 . 
(76) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

По оставината на покојниот Реџеп Гафур, ра-
ботник од село Новак, Дебарско, се води оставин-
ска постапка пред Општинскиот суд во Дебар и 
појавените наследници: Емка Реџеп, Сулејман Ре-

; 
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џеп и Сезаир Реџеп, со непознати адреси вон те-
риторијата на СФРЈ, се повикуваат во рок од 1 — 
една година по објавувањето на овој оглас, да се 
јават лично пред судот за давање наследничка из-
јава или таква да испратат на судов. Во спротив-
но оставината ќе се реши во нивно отсуство. 

Од, Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 9/75. 
(77) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 337 од 22. XI. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-178-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Комунална работ-
на организација „Водовод", со ЦО — Кочани. 

Основни дејности: 100310 — производство и 
дистрибуција на вода, собирање, пречистување и 
дистрибуција на вода за домаќинствата и инду-
стриските и други потрошувачи; 100320 — пречис-
тување и доведување на отпадните води; 10035 — 
одржување чистотата во градот и другите градски 
населби; 100351 — чистење на јавни површини; 
100352 — изнесување, депонирање и преработка на 
отпадоци; 100103 — уредување на паркови и зеле-
нило. 

Споредни дејности: 100390 — изградба на ули-
ци и патишта; погребна дејност и уредување на 
гробиштата; трговија на мало со погребна опрема: 
производство и трговија на мало со цвеќе и дру-
го; уредување и одржување на пазари, панаѓури 
и слични објекти. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и од-
говара со сите свои средства (целосна одговорност). 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Комуналната работ-
на организација „Водовод", ЦО — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 337/78. (455) 

но основно училиште „Кирил и Методиј" — Ов. 
Николе, со следните податоци: Му престанува пра-
вото на потпис на досегашниот директор на ООЗТ 
Централно основно училиште „Кирил и Методиј" 
— Св. Николе во состав на ОЗТ Центар за основ-
но образование и воспитание — Св. Николе, Ла-
зар Серафимов, а за директор е именуван ѓорѓиев 
Борис, кој со неограничени овластување ќе ја за-
стапува основната организација на здружен труд. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
89/79. (467) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 112 од 30. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-134-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на овластеното лице за заста-
пување на Здравствената станица со ЦО — Св. 
Николе, со следните податоци: Правото на потпис 
на досегашниот в. д. директор на Здравствената 
.станица со ЦО од Св. Николе д-р Станка Гонева, 
престанува, а за в. д. директор е именуван Делчо 
Петрушев, кој со неограничени овластувања ќе ја 
застапува организацијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр 
112/79. (465) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 89 од 24. I. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-433-6-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластените лица за 
застапување на ОЗТ Центар за основно образо-
вание и воспитание' — Св. Николе, ООЗТ Централ-

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 90 од 25. I. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-288-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицата овластени за 
застапување на Централното основно училиште 
„Маршал Тито" со ЦО — село Муртино, Струмица, 
со следните податоци: Му престанува правото на 
потпис на досегашниот директор на Централното 
основно училиште „Маршал Тито" со ЦО од село 
М1уртино, Струмичко, Георгиев Атанас, а за в. д. 
директор е назначен Бонев Димитар, кој со неог-
раничени овластувања ќе ја застапува работната 
организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 90/79. (468) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 396 од 5. V. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-102-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластените лица за 
застапување на Кино „Балкан", ЦО — Струмица, 
со следните податоци: Му престанува правото на 
потпис на досегашниот директор на Кино „Балкан", 
ЦО од Струмица, Митев Ристов Петар, а за в. д. 
директор е именуван Партенов Тодоров Горѓи, кој 
со неограничени овластувања ќе ја застапува ор-
ганизацијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
396/79. (469) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 176 од 18. VII. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-33-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Домот на културата „Крсте Мисирков" 
со ЦО — Св. Николе, со следните податоци: Досе-
гашниот в. д. директор на Домот на културата 
„Крсте. Мисирков" со ЦО од Св. Николе имену-
ван за директор, кој со неограничени овластувања 
ќе ја застапува работната организација во рамки-
те на »пишаните дејности во однос на трети лица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
176/80. (466) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 433 од 8. ХИ. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 433/78 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — РО Центар за радио и 
новинско-издавачка дејност со ЦО — Струмица. 

Основни дејности: 120350 — радио и телевизија. 
Во правниот промет со трети лица работната 

организација им неограничени овластувања и од-
говара со сите свои средства (целосна одговор-
ност). 

Организацијата на здружен труд ќе ја заста-
пува Бранко Сандо Бјадов, директор, со неогра-
ничени овластувања во застапувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
433/78. (470) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 628 од 27. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-65-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластените лица за за-
стапување на Централното „основно училиште 
Маршал Тито", ЦО, — Струмица, со следните .по-
датоци: Му претстанува правото на потпис на до-
сегашниот в. д. директор на Централното основно 
училиште „Маршал Тито", ЦО од Струмица, Му-
динова Ангелина, а за в. д. директор е назначен 
Стојан Стојанов, кој со неограничени овластувања 
ќе ја застапува организацијата. 

Од Окружниот стопански суд ©о Штип, Фи. бр. 
628/78, (471) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 826 од 2. IX. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 2^1597-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Зем-
јоделската задруга „Богородица", РО село Богоро-
дица, Гевгелија, следните податоци: Се запишува, 
проширувањето на споредните дејности: со тргови-
ја на мало со зеленчук, овошје и преработки и 
штетно-кредитно работење. 

Ок Окружниот стопански суд во Скопје, Фи; 
бр. 826/80. (440) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 102/80, на регистарска влошка бр. 
2-1378-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар про-
мената на дејноста проширување на споредната 
дејност на Занатско услужната задруга „Волт", со 
целосна одговорност и ограничено емство — Скоп-
је, со следните податоци: 

Се запишува промена-проширување на спо-
редната дејност на задругата со следните споредни 
дејности: 090189 — поправка на накит од племе-
нити метали, драго и полудраго камење, метал ире-
влечен со сребро и други племенити метали и на 
останатите производи од сребро и други метали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 102/80. (441) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 800 од 28. VIII. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1053-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицата овластени за 
застапување на Занаетчиско-браварската задруга 
„4 Јули" — Скопје, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ" бр. 115, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Чакаров Стојан, директор, без ограничување, а 
како нов застапник се запишува Пешовски, Иван. 
в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 800/80. (442) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 837 од 4. IX. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 2-809-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на дејноста на Монтаж-
но-занаетчиската задруга „Далеководи", ЦО — 
Скопје со следните податоци: Се запишува проме-
ната односно проширувањето на дејноста на Зад-
ругата и со монтажа на далноводи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 837/80. (443) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 617 од 11. XII. 1978 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на Ветеринарната стани-
ца, ЦО — Штип со Законот за здружен труд. 

Основни дејности: 
Земјоделски услуги за сточарство: вршење зем-

јоделски услуги за сточарството, заштита, леку-
вање, вештачко осеменување и други ветеринарни 
услуги, услуги на земјоделската стручна служба 
во областа на сточарството, подготвување и ус-
лужно мешање на добиточна храна, подготвување 
производи за пазар и ел. 

Ветеринарната станица има неограничени овлас-
тувања и одговара со сите свои средства (целос-
на одговррност). 

Генев Тодор, директор, ја застапува работната 
организација без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 617/78. (490) 

скиот регистар проширувањето на дејноста на Ру-
дарско-геолошкиот факултет ЦО — Штипао след-
ните податоци: 

Рударско-геолошкиот факултет со ЦО од Штип 
ја проширува својата дејност уште и со: 

Основни дејности: 
110403 — друго проектирање; 
110404 — инженеринг. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 

бр. 472/79. . (491) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 380 од 28. III. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-424-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на ОЗТ за водостопанство „Осојница", 
ЦО — Виница. 

Правото на потпис на досегашниот директор 
на ОЗТ за водостопанство „Осој ница" од Виница, 
Демир Демирали Амедов, престанува, а за в. д. ди-
ректор е именуван Анѓелов Тодор, кој со неогра-
ничени овластувања ќе Ја застапува организаци-
јата.-

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 380/79. (452) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 797 од 25. XII. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-89-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на РО учи-
лиште за медицински ееетри-техничари и акушер-
ки, ЦО — Штип, со следните податоци: Досегаш-
ната фирма односно називот на Училиштето за 
медицински сестри и акушерки од Штип.се менува 
и во иднина ќе гласи: Училиште за медицински 
сестри-техничари и акушерки, ЦО — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 797/79. (492) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 357 од 25. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-21-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластени лица за за-
стапување на Детската установа „Вера Циривири-
Трена" — Штип, со следните податоци: Му пре-
станува правото на потпис на досегашниот в. д. 
директор на Детската установа „Вера Циривири-
Трена" од Штип, Полизов Димитар, а за в. д. ди-
ректор е определена Шопова Олга, која со неогра-
ничени овластувања ќе ја застапува организација-
та. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 357/78. . (493) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 881 од 19. IX. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-552-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицата овластени за 
застапување на Градежно занаетчиската задруга 
„Македонија рам", ЦО — Скопје, ул. „Цветан Ди-
мов", бб. со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Давитковски Цветко, в. д. дирек-
тор, без ограничување, а се запишува како нов 
застапник Панде Ефтимов, в. д. директор, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 881/80. (499) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 472 од 9. VII. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-405-0-0 го запиша во суд-

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 840 од 23. IX. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-55(2-0-0-0 ја запиша во суд-

скиот регистар промената на лицата овластени за 
застапување , на Централното основно училиште 
„Стојан Бурчев", ЦО, село Иванковцу со следни-
те податоци: Се брише досегашниот застапник Ја-
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нев Трајко, директор, а се запишува како нов 
застапник Николовски Живко, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 840/80. <500) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 867 од 17. IX. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-516-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното музичко училиште „Те-
тово", ЦО — Тетово, ул. „Браќа Миладинови" бр. 
132, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Апостолски Андреја, директор, а како 
нов застапник се запишува Зориќ Ивица, дирек-
тор со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 867/80. (501) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 891 од 23. IX. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-310-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Центарот за слух, говор и глас 
„Скопје" ЦО — Скопје, ул. „Дунавска" бр. 15, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Славчо Керамитчиевски, директор, без огра-
ничување, а како нов застапник се запишува Слав-
ка Каленикова, директор, со неограничени овлас-
тувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 891/80. (504) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 899 од 25. IX. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1,1^9-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Шумарскиот факултет, ЦО —• 
Скопје, булевар „Југославија" бб, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник проф. 
д-р Борис Труј оски, а се запишува како нов за-
стапник проф. д-р Велко Стефановски, декан, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 899/80. (505) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 16 од 18. I: 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-458-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
образование и наука, ЦО — Виница. 

Основни дејности: 
140231 — самоуправни интересни заедници во 

областа на образованието; задолжително основно об-
разование, редовно, специјално, образование за воз-
расни опоменување, ученички домови, превоз дневен 
престој, обезбедување учебници, стимулирање та-
лентираноста на учениците, претшколско воспита-
ние, марксистичко образование и други форми. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачот и основачите не одговараат за обврските на 
заедницата. 

Крум Блаже Стаменков е секретар на заедни-
цата и ќе ја застапува без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 16/79. (507) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 370 од 16. III. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-533-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 

Самоуправната интересна заедница за староено 
осигурување на земјоделците на општината Вини-
ца со ЦО. 

Основни дејности: ' 
— го спроведува старосното осигурување и ги 

врши работите за остварување правата на оси-
гурениците; 

— го планира и програмира развојот на старос-
н о г осигурување на земјоделците; 

— го следи и проучува спроведувањето на ста-
росног осигурување и презема мерки за .развој и 
унапредување на истото; 

— се грижи за обезбедување потребни сред-
ства за минимална старосна пензија и старосна 
пензија во висината на минималната старосна пен-
зија и редовната наплата на придонесот за ста-
росно осигурување; 

— обезбедува евиденција на осигурениците и 
корисниците на пензија и им обезбедува податоци 
на органот на приходите на општината заради на-
плата на придонесите; 

— утврдува услови за определување повисок 
износ на старосна пензија од износот на минимал-
ната старосна пензија; 

— врши и други работи определени со Закон 
и своја статутарна одлука; 

Во правниот промет со трети лица истапува 
во свое име и за своја сметка, а за обврските од-
говара со сите свои средства (целосна одговорност). 

За обврските на Самоуправната интересна за-
едница не одговара основачот и за обврски ге на 
основачот не одговара Самоуправната интересна 
заедница за старосно осигурување на земјоделците 
на општината Виница. 

Благој Тасев е секретар на Заедницата и е ов-
ластен да ја застапува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 370/79. (506) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 32 од 18. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-474-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
физичка култура, ЦО — Виница. 

Основни дејности: 140234 — развивање и уна-
предување на физичката култура на подрачјето 
на општината Виница. 

Во правниот промет со трети лица заедницата 
има неограничени овластувања и целосна одговор-
ност. ' 

Заедницата не одговара за обврските на основа-
чите и основачите не одговараат за обврските на 
Заедницата. 

Заедницата ќе ја застапува Попов Ристо, стру-
чен работник, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 32/79. (508) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 25 од 17. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-467-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањево и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, ЦО — Виница. 

Основни дејности: 1402,35 — ја утврдува поли-
тиката на развојот и унапредувањето на непосред-
ната детска заштита, донесува едногодишни и по-
веќегодишни програми за развој на детската заш-
тита, обезбедува средства за финансирање и учес-
твува во финансирањето на изградбата, адаптаци-
јата и опремувањето на установите во кои се ос-
тваруваат облиците на непосредната детска заш-
тита и други дејности од областа на детската заш-
тита. 

Во правниот промет со трети лица заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 
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Заедницата не 'одговара за обврските на ос-
новачот и основачите не одговараат за обврските 
на заедницата. 

Димитри- Гоцев ски, референт во заедницата, ја 
застапува без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 25/79. (509) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 17 од 17. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-459-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Заедницата за вработување со ЦО — Виница. 

Основни дејности: 1402136 — води евиденција 
од областа на невработените, врши посредување за 
нивно вработување, ги обезбедува правата на при-
времено невработените со: паричен надоместок, 
здравствено осигурување и инвалидско и пензиско 
осигурување. 

Врши и други работи во согласност со Законот, 
Статутот и другите општи акти на Заедницата. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачите и основачите не одговараат за обврските на 
Заедницата.4 

Киро Коцев Арсов, секретар, ја застапува за-
едницата без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 17/79. , (510) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 24 од 17. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-466-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита, ЦО — Виница. 

Основна дејност: 140235 — ја утврдува поли-
тиката за развој на социјалната заштита, обезбе-
дува средства за финансирање на социјалната за-
штита и се грижи за нивното остварување, обез-
бедува сместување во установи или рехабилита-
ција на децата попречени во физичкиот и психич-
киот развиток,4 потоа обезбедува, материјална по-
мош на стари лица кои немаат неопходни средства 
за издршка, како и давање на социјална помош на 
лица кои се нашле во неповолна социјална полож-
ба поради други околности и др. 

Во .правниот промет со трети лица заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачот и основачите не одговараат за обврските на 
Заедницата. 

Димитри Гоцевски, референт во заедницата, ја 
застапува без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 24/79. (511) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 31 од 17. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-473-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница на станување-
то, ЦО — Виница. 

Основни дејности: 140221 — утврдување и про-
грамирање на станбената изградба; обезбедување 
средства, за станбена изградба; организирање здру-
жувањето на станбената изградба и одредување 
стапките на придонесот за станбена изградба; ин-
вестирање во општествената станбена изградба; ут-
врдување на станбената политика на подрачјето на 
општината; управување и одржување на станбени-
те згради, станови и работни простории во оиштес-
вена сопственост. 
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Во правниот промет со трети лица заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачите и основачите не одговараат за обврските 
на заедницата. 

Душан Ангелов, секретар, ја застапува заедни-
цата без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 31/79. (512) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 29 од 18. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-471-0-0 го запиша ' во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
култура, ЦО — Виница. 

Основни дејности: 140233. 
Во правниот промет со трети лица заедницата 

има неограничени овластувања и одговара со си-
те свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на ос-
новачот .и основачот не одговара за обврските на 
заедницата. 

Тодор Паликрушев, секретар, ја застапува за-
едницата без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 29/79. (513) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 2(2 од 18. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-464-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата со ЦО — Кочани« 

Основни дејности: 140235 — дејност на устано-
вите за дневен престој на деца од предучилишна 
возраст во областа на општествената исхрана на 
училишни деца, одмор и рекреација, детски игра-
лишта и др. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачите и основачите не одговараат за обврските на 
Заедницата. 

Љубица Манасиева, секретар, ја застапува За-
едницата без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 22/79. (514) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 23 од 17. I. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-465-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
управување и користенана пасиштата и утешните, 
ЦО — Кочани. 

Основни дејности: 140291 — заедницата води 
катастар на пасиштата и утрините, врши мелиора-
ција на пасиштата, води катастар на добитокот и 
целосно стопанисување со пасиштата и утрините 
БО општината Кочани. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачите, а основачите не одговараат за обврските на 
Заедницата. 

Заедницата ќе ја застапува Александар Дана-
илов, секретар, без органичување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 23/79. (516) 
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СОДРЖИНА 
Страна 

445. Закон за внатрешни работи (Пречистен 
текст) — — — — — — — — — 721 

446. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Универзитетското собрание и Уни-
верзитетскиот совет на Универзитетот 
„Кирил и Методиј" во Скопје — — — 740 

447. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Универзитетскиот цен-
тар за математичко-технички науки и 
во советите на основните организации 
на Центарот — — — — — — — 740 

448. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на РО Факултет за фило-
зофско-историски науки во Скопје — 742 

449. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Советот на 
Факултетот за ликовна уметност 'во 
Скопје — — — — — — — — — 742 

450. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на ООЗТ Институт за проучува-
ње на почвите — — — — — — — 742 

451. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на ООЗТ — Институт за полјо-
делство и градинарство — — — — 742 

452. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на Факултетот за музичка и 
драмска уметност во Скопје — — — 743 

453. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на Болницата за душевни бо-
лести — Демир Хисар — — — — — 743 

454. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за 'избор на ди-
ректор на ООЗТ Институт за заштита 
на растенијата — — — — — — — 743 

455. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на де-
кан на Економскиот факултет во Штип 743 

456. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Советот за 
лотарија на СР Македонија — — — 744 

467. Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница 
во Советот на ООЗТ Институт за сточар-
ство во Скопје — — — — — — — 744 

458. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Универзитетскиот цен-
тар за биолошки и биотехнички науки 
во Скопје — — — — — — — — 744 

459. Одлука за делегирање претставник и не-
гов заменик во Советот за спроведува-
ње и остварување на општествениот до-
говор за изведување на младинските ра-
ботни акции во СР Македонија — — 744 

460. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Собирот на работните луѓе на 
Заводот за рехабилитација на деца и 
младинци во Скопје за избор на ди-
ректор на Заводот — — — — — — 745 

461. Одлука за давање согласност на Само-
управната спогодба за здружување на 
ООЗТ — Факултет за музичка и ООЗТ 
— Факултет за драмска уметност во 
работна организација — Факултет за 
музичка и драмска уметност во Скопје, 
во делот со кој се уредува режимот на 
запишување на студии и учеството на 
студентите и претставниците на опште-
ствената заедница во самоуправувањето 745 

462. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Специјалната болница за бело-
дробна туберкулоза „Јасеново" Ц. О. е. 
Јасеново — Т. Велешко — — — — 745 

463. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на ООЗТ — Факултет за музичка умет-
ност — Скопје во делот со кој се уре-
дува режимот на запишување на студии 
и учеството на студентите и претстав-
ниците на општествената заедница во 
самоуправувањето — — — — — — 746 

464. Одлука за изменување на Одлуката за 
определување бројот на судиите во су-
довите на здружениот труд — — — — 746 
Исправка на исправката на Законот за 
градежното земјиште — — — — — 746 
Исправка на Одлуката на Уставниот 
суд на Македонија, У. бр. 169/79 — — 746 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
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